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Sammanfattning 
 
Hiphopen har i alla tider varit en kultur och musikgenre präglad av genus-, klass- och 

ras/etnicitetsnormer kring sin egen, liksom utövarnas, identitet. Detta har både visat sig i att den 

normativa hiphoparen historiskt varit rasifierad, man och arbetarklass (ofta alla tre), och att icke-

normativa hiphopare såsom kvinnor och hbtq-personer inte fått sin rättmätiga plats i 

historieskrivningen, till förmån för detta bestämda hiphop-narrativ. I takt med att hiphopen 

vunnit populärkulturell mark genom att bli alltmer inflytelserik både som genremässig 

trendsättare och politisk kraft, i synnerhet under 2010-talet, har hiphopens normer börjat sättas i 

gungning. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka hur ungdomar i en studiecirkel i 

hiphopskapande på olika sätt positionerar sig inom hiphopsfären och på så vis konstruerar en viss 

hiphop-identitet. Enskilda intervjuer med ungdomarna, såväl som observationer av dem i grupp, 

har analyserats utifrån Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteoretiskt perspektiv och Judith 

Butlers performativitetsteori. I materialet utlästes i första hand en konfliktlinje mellan en diskurs 

som på många sätt slår vakt om ovannämnda hiphopnarrativ och en som bryter mot det. Denna 

antagonism var dock tydligast i intervjumaterialet medan hiphopen i observationer av 

studiecirkeln konstrueras som maskulin och ”förort” genom en ras/etnicitets- och 

klassöverskridande maskulinitetsdiskurs. I att denna hiphopidentitet så kontinuerligt och 

oavbrutet görs urskiljer vi dock sprickor, queera läckage, vilket pekar på genrens 

förändringspotential och att normbrytare inom en alltmer diversifierad hiphopkultur kan spela en 

viktig roll. Såväl antagonismer som läckage menar vi är symptomatiska för hiphopens nuvarande 

expansiva fas där en allt större del av den blir en del av mainstreamfåran och allt fler människor, 

oavsett bakgrund, kan delta i och ta del av den. Detta menar vi är relevant att undersöka 

ytterligare om vi vill förstå hiphopen i sig och relationen musik-samhälle, liksom ungdomars 

identitetsskapande ur ett intersektionellt perspektiv. 

 

Nyckelord: hiphop, diskurs, identitet, maskulinitet, diskursteori, performativitet 
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“… som ögat som inte kan se sin egen näthinna.” 
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“Redan på den tiden misstänkte vi att existensen enbart är ett språkligt fenomen.” 

        Jan Stenmark 

 

 

 

 

 

“Minns alltid livet och döden när du läser.” 
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1. Bakgrund och problemformulering 

Ur mötet mellan migranter från Västafrika, Latinamerika och Karibien i New York under tidigt 

70-tal föddes vad som senare kom att kallas hiphopkulturen1. Migranter från Jamaica tog med sig 

en tradition att ha stora fester där en DJ (Disc-Jockey) spelade skivor och en MC (Master of 

Ceremonies) höll igång publiken genom att tala och skämta över musiken, varav den senare i 

New York blev till “rapparen”: någon som berättade rytmiska historier i takt med musiken 

(Håkansson & Andersson 2005:7). Det många brukar hänvisa till som året då hiphopen på allvar 

sattes på den amerikanska kartan är 1979. Skivbolaget Sugar Hill Records släppte genom 

gruppen Sugar Hill Gang vad som av vissa kallas för “hiphopens första hitlåt”: låten “Rapper’s 

Delight”. Under 1980-talet nådde hiphopen Europa och har sedan dess nått en självklar roll som 

inflytelserik och trendsättande musikgenre och kultur världen över, i synnerhet hos ungdomar 

(Sernhede & Söderman 2011: 14-16). 

 

Hiphopen har ända sedan sin födelse varit en mansdominerad musikgenre och bransch, inte bara 

sett till antalet aktörer utan även de maskulinitets- och heteronormer som till stor del präglat den. 

Geografen Rashad Shabazz (2014) menar att den segregation och fattigdom som kännetecknade 

områden där hiphopen uppstod och utvecklades2 innebar att svarta män uteslöts från den 

kulturellt dominerande, vita maskuliniteten och därmed hade en underprivilegierad tillgång till 

det offentliga rummet, något de kompenserade för genom att exkludera kvinnor (Shabazz, 2014). 

Den svenska kontexten är delvis annorlunda vilket kan ha haft inverkan på att 

maskulinitetsnormer inte tagit sig uttryck i lika explicit sexism i den svenska hiphopen, men 

normerna har likväl varit starka. 

 

Under senare år har dock denna (både beskrivna och faktiska) frånvaro ifrågasatts alltmer, såväl 

inom hiphopen som inom forskningen. Det generella uppsvinget under senare år för popkulturell 

feminism (med fokus på representation och bilders makt) har tagit sig uttryck i en form av 

hiphop-feminism (Berggren, 2014), som syns både i forskning och praktik. I den internationella 

forskningen, som traditionellt sett vägt mer åt ras/etnicitets- och klassperspektiv (Berggren, 

                                                
1 Hiphop betecknar egentligen själva kulturen som helhet som består av elementen MCing/rap (ord), DJing (musik), 
2 Områden som Bronx, Harlem & Queensbridge i New York, bland andra. 
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2014: 30-32, 234), finns ett ökande intresse för hur kön och sexualitet konstrueras i hiphop. I 

praktik kan hiphop-feminismens uppgång spåras i en ökad tolerans för tidigare mer 

stigmatiserade uttryck såsom homosexuella och queera hiphopidentiteter, och att kvinnor och 

hbtq-personer själva genom texter, videor, klubbar, studiecirklar och annat arbete synliggjort och 

ifrågasatt genusnormer och skev fördelning av utrymme3.  

 

Vi motiveras av det faktum att tidigare nämnda slagsida åt ras/etnicitets- och klassperspektiv i 

internationell hiphopforskning även gäller forskning om svensk hiphop. Således anar vi en 

kunskapslucka gällande konstruktioner av kön4 inom svensk hiphop, i synnerhet med en 

intersektionell koppling till ras/etnicitet och klass, och menar att det uppsving som mer kritiska 

perspektiv och konstruktiva projekt rörande hiphop och kön fått “ute i samhället” rimligtvis bör 

återspeglas i forskningens val av studieobjekt. Så vitt vi kan se har dessutom den enda svenska 

studie som gjorts med explicit fokus på hiphop och konstruktioner av kön (Berggren, 2014) 

studerat mer etablerade rappares texter. Vi ser med andra ord dels en kunskapslucka gällande 

ungdomar, och dels en gällande deras egna resonemang kring sitt hiphopskapande (snarare än 

deras hiphoptexter).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera hur unga deltagare i en studiecirkel i hiphopskapande 

konstruerar hiphopen som sfär och sin egen hiphopidentitet kopplat till kön5, ras/etnicitet och 

klass, sett ur ett intersektionellt perspektiv. Vi kommer att undersöka deras diskursiva praktiker, i 

                                                
3 I Sverige kan denna utveckling tydligt ses i framväxten av Femtastic, ett kvinno- och transseparatistiskt kollektiv 
för artister och konstnärer, som på olika vis banar väg för både etablerade artister och yngre förmågor (Femtastic, 
2014).  
4 Det valda genusperspektivet grundar sig dock inte i en tro att genus går att isolera från andra maktdimensioner 
såsom ras/etnicitet och klass, utan i ett intersektionellt perspektiv som pekar på motsatsen (se Ambjörnsson, 2006, s. 
202-204, begreppet dock först introducerat i Crenshaw, 1989 139-167). 
Vi menar inte att den tidigare forskningen har uteslutit könsaspekten, snarare nedprioriterat den. Därför ser vi vår 
upp-prioritering av könsaspekten som en nödvändig ontologisk avgränsning, som dock inte hindrar oss från att 
undersöka andra maktordningar (framförallt sexualitet, ras/etnicitet, klass) som samspelar med genus. 
5 Användningen av ordet kön understödjer inte idén att det skulle finnas biologiska kön bortom själva språket. Vi 
menar tvärtom, i enlighet med det poststrukturalistiska perspektivet, och i synnerhet queerteori och Judith Butlers 
performativitetsteori, att uppdelningen i kön och genus är fiktiv. Ordet kön används för att just delta i ett 
omdefinierande av det, från naturligt till socialt konstruerat. Däremot utgår vi dock fortfarande delvis från denna 
uppdelning och använder således i vissa fall genus framför kön, detta eftersom vi fortfarande ser en poäng i att vara 
tydlig inför läsarna, för vilka uppdelningen fortfarande upplevs som verklig. 
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form av språklig kommunikation i enskilda intervjuer och språk, gester och rörelsemönster i 

deltagande observation under cirkelträffarna. Dessa kommer sedan att analyseras utifrån Laclau 

& Mouffes diskursteori respektive Judith Butlers performativitetsteori. 

 

Våra frågeställningar lyder som följer: 

● Genom vilka diskursiva praktiker positionerar sig unga studiecirkeldeltagare inom 

            hiphopsfären, både konkret rumsligt och i relation till kulturen i allmänhet? 

● Hur bidrar dessa diskursiva praktiker till deltagarnas identitetsskapande? 
 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter ett bakgrundskapitel (kapitel 1) som gav en beskrivning av vårt intresseområde och vari 

detta intresse består, samt en redogörelse för vårt syfte och tillhörande frågeställningar kommer 

vi nu att presentera uppsatsens resterande disposition. I kommande kapitel (kapitel 2) redogör vi 

för den tidigare forskning vi har tagit del av inom området. Där presenteras forskning som 

behandlar så väl hiphop i relation till klass som i relation till kön/sexualitet och ras/etnicitet, detta 

för att visa på vår utgångspunkt och ge en bredare förståelse av hur hiphopen studerats till även 

den oinsatte läsaren. I kapitel 3 presenterar vi det teoretiska ramverk som används i analysen av 

datamaterialet, vilket består av diskursteorins begrepp och utgångspunkter samt Judith Butlers 

performativitetsteori. I kapitel 4 redogör vi för våra metoder för materialinsamling (deltagande 

observation och intervju) och analys (Laclau & Mouffes diskursteoretiska metod och Butlers 

performativitetsteori), hur vi har gått tillväga i materialinsamling och analys, våra etiska 

resonemang samt reflektion kring våra roller som forskare. I kapitel 5 redogör vi för resultatet av 

vår analys: först av intervjuerna, sedan av observationerna, och till sist presenterar vi i en 

gemensam sammanfattning vilka generella mönster vi har kunnat uttyda i det sammantagna 

materialet. Uppsatsen avslutas med kapitel 6, diskussionsdelen, där vi återkopplar vårt resultat 

till föregående delar för att visa hur det relaterar till studiens syfte och frågeställningar, på vilket 

sätt uppsatsen bidrar till forskningsfältet, och hur det valda teoretiska ramverket och metoden har 

både främjat och begränsat vår studie. Slutligen ger vi, utifrån det vi lärt oss under studiens gång, 

förslag på framtida forskning inom fältet. 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt ger vi en övergripande beskrivning av hiphopforskningen. Inledningsvis beskriver 

vi kortfattat forskningsfältet Hip Hop Studies. Vi redogör sedan för hiphopforskning som 

framförallt undersökt hiphopens socioekonomiska kontext ur ett klassperspektiv, samt forskning 

rörande hiphop i relation till frågor om kön, sexualitet och ras/etnicitet. Slutligen sammanfattar 

vi vad forskningen visar och vad vi hoppas kunna åstadkomma med vårt bidrag. 

 

2.1 Hip Hop studies 

Hiphopen har alltid varit förknippad med social aktivism och utbildning och flera av pionjärerna, 

i synnerhet den legendariska DJ:n Afrika Bambaataa, har betonat kunskapens viktiga roll inom 

kulturen (Söderman, 2014: 275). Ända sedan tidigt 80-tal då genren började nå bortom Amerikas 

gränser har hiphopare engagerat sig i sociala frågor, både genom att ta upp dem i sina texter och 

genom att engagera sig i sociala rörelser och utbildningsprojekt. Ett konkret exempel från USA 

är rörelsen Black Lives Matter som startade 2013 i protest mot polisbrutalitet mot 

afroamerikaner, en rörelse som många framgångsrika rappare deltog i (In These Times, 2015). 

Detta engagemang finns även bland svenska rappare. Ett tydligt exempel är att en lång rad av de 

största rapparna uppträdde på demonstrationen i Stockholm i december 2013 (Kingsize 

Magazine, 2013) som följde på att en fredlig manifestation för mångfald veckan innan hade 

attackerats av nazister (Dagens Nyheter, 2013).  

 

Det är dock först under 90-talet som hiphop som forskningsfält växte till något större, något som 

senare har kommit att bli ett multidisciplinärt forskningsfält kallat Hip Hop Studies, vilket 

befästes genom utgivningen av antologin That’s the Joint! (Forman & Anthony Neal, ed., 2004) 

som samlar 25 års forskning, kritik och journalistik kring hiphopkulturen (för mer detaljerad 

översikt av fältet, se Miller mfl, 2012 eller Durham mfl, 2013). I Sverige är det än så länge ett 

relativt litet fält. 
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2.2. Hiphop och klass 

I samhällsvetenskaplig forskning har de sociala aspekterna av hiphopkulturen traditionellt sett 

varit i fokus. Fokus har legat på den samhälleliga kontext som hiphop utvecklats och utvecklas 

inom och de materiella förutsättningarna alla inblandade i kulturen levt och lever under. Bland 

flera aspekter pekar forskare som bland andra den svenska sociologen Ove Sernhede, professor i 

musikpedagogik Johan Söderman och den amerikanska journalisten Jeff Chang framförallt på 

det ideologiska paradigmskiftet från och med sent 70-tal och tidigt 80-tal som viktigt att förstå 

för att förstå hiphopkulturen. Den innebar en nyliberal vändning, där en tydligt 

socialdemokratiskt färgad välfärdspolitik trängdes tillbaka av nyliberala åtgärder så som 

privatiseringar för effektivitetens skull och nedskärningar i offentlig sektor, detta i relation till att 

arbetarrörelsen och fackförbunden tappade en stor del av sin forna slagkraft (Chang, 2005: 167-

189; Sernhede 2007: 28-40; Sernhede & Söderman 2011: 17-20). Detta menar de var en del av 

en process av globalisering och postindustrialisering i väst där många låglönejobb (i synnerhet 

inom industrin) försvann i och med företagens sökande efter billigare arbetskraft i andra 

världsdelar. Självklart skiljer sig Nordamerika och Europa delvis åt med tanke på deras 

respektive politiska och ideologiska historia, men en tydlig likhet var hur klyftorna ökade 

dramatiskt, och hur det har gått att urskilja nya marginaliserings- och fattigdomsmönster som 

drabbade arbetarklassen, i synnerhet de rasifierade grupperna inom den (Sernhede 2007: 28-40). 

Detta visar sig även i populärmusik, i det här fallet hiphopen, som från och med spridningen från 

New York under hela 80-talet och framåt gick från att nästan enbart vara “partymusik” till att till 

stor del även bestå av samhällsskildringar, ofta med kritisk udd (Sernhede & Söderman 2011: 

17-20).  

 

2.3. Hiphop och konstruktioner av kön/sexualitet i relation till ras/etnicitet 

Hiphopen har alltid, i mainstreamuppfattningen, associerats till etniska minoritetsgrupper, i USA 

i synnerhet afroamerikaner och latinos och i Europa utöver det även personer med bakgrund i 

Mellanöstern. Den amerikanska hiphopforskningen har, i och med hiphopens ursprung och tidiga 

spridning i USA, alltid haft ett försprång gentemot den europeiska. Det faktum att frågor om ras 

varit närvarande i den amerikanska samhällskontexten i en helt annan utsträckning än i Europa 
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har satt spår i hiphopforskningens generella fokus. Amerikanska studier av hiphop i relation till 

klass - det vill säga fattigdom och segregation - har i princip alltid haft ett tydligt fokus på ras. 

men även maskulinitet har allt som oftast utgjort en central kategori i analysen av hur olika 

maktordningar samverkar (Shabazz, 2014). Utifrån detta pekar forskare, Berggren (2014) och 

Lamont-Hill (2009) bland många, på det problematiska i en alltför generell kritik av hiphopen 

som könssnormativ och sexistisk. De understryker att ingen skulle få för sig att förneka att 

hiphopen har könsnormativa och sexistiska drag, men menar på att det mest relevanta att 

undersöka är var dessa drag kommer ifrån, hur de görs och beskrivs, och därmed hur ansvar för 

problemen ska fördelas. Problemet med kritiken är alltså enligt dem inte att hiphopens sexistiska 

sidor kritiseras, utan att kritiken ofta implicerar att denna sexism (bland flera problematiska sidor 

som tillskrivs hiphopen) är en inneboende del av hiphop och “svart kultur” i stort. Med andra ord 

vill dessa forskare peka på att denna typ av kritik tenderar att underblåsa en agenda som lägger 

skulden på “invandrarna” och hiphopen som genre i sig (Berggren, 2014: 14, Kalamka & West, 

2006). 

 

Kalle Berggren, som studerat svenska raptexter ur ett queerperspektiv, menar att denna 

problematiska tendens i kritiken av hiphop kan urskiljas även inom forskningen, om än i en mer 

subtil skepnad. Berggren motiverar sin queera och poststrukturalistiska studie av texter med en 

avsaknad av europeisk forskning som fokuserar på hur kön och sexualitet konstrueras inom 

hiphop (Berggren, 2014: 30-32, 234). Han pekar på att den europeiska forskningen har tenderat 

att premiera ras och klass, och att detta “reduktionistiska” fokus riskerar att förenkla bilden av 

hiphopen och förstärka normer kring hur en bör förstå och tolka den. Istället menar Berggren att 

hiphopen måste studeras som en arena där diskurser om olika typer av kategorier av ojämlikhet 

korsar varandra och förhandlas på olika sätt (2014: 14-15). Berggren nämner bland annat den 

svenska vetenskapliga rapporten Folkhemsrap? (2002) som ett exempel och hävdar att 

författarna tenderar att uppvärdera kritik av kapitalismen framför kritik av ras- och könsbundna 

strukturer, i deras fall genom att läsa den manliga gruppen Looptroops klasskritik som radikal, 

men inte Fevens black feminist-perspektiv (2014: 32). 

 

Ett närbesläktat perspektiv som blivit allt vanligare inom hiphopforskningen är att, med en 

poststrukturalistisk lins, undersöka makten över berättelsen om hiphop, och fråga sig: vilka 
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intressen finns i att hiphopen som kultur (och rap som en del av den) beskrivs som enhetlig och 

linjär, enligt vissa förståelsemallar? Vilka grundantaganden kring bland annat kön och sexualitet 

möjliggör detta hiphop-narrativ? Inom denna del av forskningsfältet understryks hur kvinnor, 

homosexuella och queers alltid har utgjort en vital del av hiphopen men på olika sätt exkluderats 

från historieskrivningen, något Reiland Rabaka, professor i Ethnic studies, kallar “hiphopens 

historiska minnesförlust” (Rabaka, 2011: 65-66). Denna visar sig bland annat i att hiphopens 

födelse som en hybrid av mer explicit feministiska, queera och könsöverskridande genrer såsom 

funk, punk, new wave, disco och house (Berggren, 2014: 14; Rabaka, 2011: 65-66; Kalamka & 

West, 2006) inte har satt avtryck i det dominerande hiphop-narrativet: 

 
What kind of conversation about authenticity and maleness/masculinity, and by extension the absence of 
women and Queers, would we have if we talked about the Sugarhill Gang6 being the brainchild of soul 
singer and label owner Sylvia Robinson? [...] Are straight black men who sample records by white women 
“real” b-boys7? (Kalamka & West, 2006: 200) 
 

Kvinnor, homosexuella och queers har även exkluderats på ett konkret sätt av både skivbolag 

och manliga aktörer inom genren i samband med att hiphopen kommersialiserades, och därmed 

“machofierades” under 80-talet, men forskare har pekat på att denna kommersialisering till stor 

del hängt på att hiphop beskrivits, både av skivbolag, mainstream-samhället och rappare själva, 

på ett nostalgiskt och romantiserande vis där allt som komplicerar berättelsen exkluderas 

(Kalamka & West, 2006). Där menar forskningen att det i dessa beskrivningar funnits (och finns) 

vissa antaganden om vem som exempelvis är gay ( knappast en svart man med dreadlocks och 

säckiga kläder) och vem som är hiphop (knappast en kvinna eller en queer latino-ungdom). 

Dessa föreställningar har format föreställningen om att “att vara hiphop” är icke-förenligt med 

“att vara kvinna” eller “att vara queer” (Kalamka & West, 2006; Lamont-Hill, 2009), vilket har 

gjort att de få kvinnor som slagit igenom inom hiphopen ofta stereotypiserats och objektifierats, 

medan många som haft en viktig roll aldrig fått medialt genomslag, och andra inte funnit sin 

plats i kulturen från första början (Kalamka & West, 2006, Jamison, 1999). 

 

                                                
6 The Sugarhill Gang släppte låten “Rapper’s Delight” (1979), av många ansedd som den första kända, riktiga 
raplåten. 
7 B-boys är ett slanguttryck för breakdansare. 
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Den omfattande forskningen om hiphopens maskulinitetsnormer har även innefattat en 

undersökande av hiphopens heteronormativa och homofobiska sidor. Vissa forskare, bland andra 

tidigare nämnda Sernhede & Söderman, tenderar att härleda dessa drag till samhällsförändringar, 

snarlikt den marxistiska idén om att alla historiska skeenden är sprungna ur förändringar av 

samhällets materiella bas. Sernhede & Söderman menar att jämställdheten mellan könen ökade i 

takt med framväxten av efterkrigstidens välfärdssamhälle under 60- och 70-talet och att detta 

speglades i musikkulturens anammande av androgynitet under 70- och 80-talet (exempelvis av 

David Bowie och Michael Jackson), medan hiphopmaskulinitet istället är ett uttryck för att denna 

utveckling mot ökad jämställdhet tappade fart i och med att klyftorna ökade under 80- och 90-

talets nyliberalisering av samhället, att hiphopen: 
 
med sina rötter i den afroamerikanska kulturen, exponerar och arbetar medvetet på att i sina uttrycksformer 
förstärka skillnaderna mellan könen. Här finns åtminstone på ytan inga androgyna drag. (Sernhede, 2007: 
179) 

 

Sernhede menar även att “vissa grupper”, på grund av att “de traditionella mönstren för manlig 

identitet är på väg att lösas upp” har ett behov av “en tvångsmässigt rigid och övertydlig 

maskulinitet [...] med omättlig heterosexuell aptit och en brutalitet som sätter skräck i den 

etablerade ordningen” (2007: 180). Här finns vissa antaganden som, baserat på den bild vi fått av 

tidigare hiphopforskning, verkar symptomatiska såväl inom vissa akademiska beskrivningar av 

hiphopen som i “icke-akademisk” kritik av den. Dels verkar den peka mot att klass skulle föregå 

kön, det vill säga att förändringar av (o)jämställdhet och könsnormer enbart följer av 

förändringar av samhällets materiella bas. Dels beskrivs denna materiellt betingade 

hiphopmaskulinitet som hård och “övertydlig” vilket implicerar att inga andra tolkningar av den 

är möjliga. Utöver det är det även anmärkningsvärt hur hiphopmaskulinitet beskrivs som en 

reaktion på något annat, närmare bestämt traditionella mönster för manlig identitet i upplösning. 

Denna maskulinitet görs alltså i någon mån till konservativ, och de män som är hårda har inga 

andra behov investerade i denna hårdhet än en “osäkerhet” kring sin identitet i denna 

förändringens tidevarv. Det är mot denna bakgrund en kan förstå Sernhede & Södermans 

beskrivning av 90-talets ungdomskulturer som hiphopkulturen och skinnskallekulturen som att 

de “för tankarna till 1950-talets stereotypa könsrollsmönster” (Sernhede & Söderman, 2011: 72). 
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Många forskare, bland andra tidigare nämnda Berggren och Lamont-Hill, har på olika sätt 

utmanat och komplicerat denna bild av maskulina uttryck inom hiphopen. Vissa har omtolkat 

maskulina uttryck ur ett queert perspektiv, och menar att maskulinitetsgörande inom hiphopen 

har vad som inom queerteori kallas för “queera läckage”8. Manliga rappares texter innehåller inte 

sällan uttryck av homosocial karaktär, med andra ord uttrycks ofta en stark kärlek till och 

lojalitet med ens “boys” eller “crew”, i stil med uttryck använda utanför hiphopen som “bro’s 

before hoes”. Det queera läckaget menar forskarna utgörs av att denna homosocialitet gränsar 

mot - ibland övergår i - en slags homoerotik, och att det är denna komplexa och instabila karaktär 

hos hiphopens konstruktioner av maskulinitet och heterosexualitet som skapar behovet av att på 

samma gång ta starkt avstånd från homosexualitet, vilket bland annat görs genom att använda det 

i nedsättande ordalag gentemot andra konkurrerande rappare (Berggren, 2012: 50-66; Lamont-

Hill, 2009: 49-50). De menar alltså inte att heteronormativitet och homofobi inte existerar inom 

hiphopen, utan strävar efter att problematisera den för att öka förståelsen för dess komplexitet. 

 

2.4. Sammanfattning av tidigare forskning och motivering av vårt bidrag 

Den internationella forskningen om hiphop är bred och omfattande, både sett till discipliner som 

studerar den och olika teoretiska ingångar. Dock anar vi, med viss hjälp från Berggren, något av 

en kunskapslucka gällande studier av konstruktioner av kön och sexualitet inom europeisk och 

svensk hiphop. Denna kunskapslucka består både i ett premierande av ras/etnicitet och klass som 

analysverktyg genom vilka en försöker förstå hiphopen, och att detta fokus på ras/etnicitet och 

klass bygger på vissa antaganden om maskulinitet och könsnormer som behöver undersökas 

noggrannare. Utöver detta ser vi en avsaknad av forskning som involverar unga utövare av rap, 

vilket vi tror är relevant och viktigt att studera, i synnerhet med tanke på att köns- och 

sexualitetsnormer inom hiphopen har hunnit förändrats i väldigt mycket snabbare takt under 

2010-talet än någonsin tidigare. Som tidigare nämnts förespråkar vi inte att forskningen ska 

“välja bort” ras/etnicitet och klass som analyskategorier, endast att de i alla sammanhang bör 

sättas i relation till kön. 

 

 

                                                
8 Utvecklas under avsnitt 3.3. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår teoretiska grund, hur den är relevant för vår studie 

och kortfattat hur den kommer att användas. Inledningsvis ger vi en allmän beskrivning av den 

diskursanalytiska traditionen, för att sedan presentera Ernesto Laclau & Chantal Mouffes 

diskursteori. Därefter redogör vi för Judith Butlers performativitetsteori och de kompletterande 

begrepp som används i studien. Utifrån detta klargör vi till sist studiens allmänna teoretiska 

utgångspunkter. 

 

3.1 Diskursanalys 

Diskursanalysen är på samma gång en teoribildning och en metod. Den teoretiska grenen 

har växt fram ur strukturalistisk och poststrukturalistisk teori (Winther-Jörgensen & Phillips, 

2014: 9) och går grovt att härleda till vad som kommit att kallas ”den språkliga vändningen” 

inom filosofin och samhällsvetenskaperna i stort under 1900-talet, i synnerhet sedan 1960-talet. 

Den språkliga vändningen innebar ett större fokus på språket (i dess bredaste mening): hur vi får 

tillgång till världen med hjälp av språket och hur relativ och bräcklig denna tillgång är (2014: 10-

12).   

 

Diskursanalytisk teori är även grundad i socialkonstruktionistiska premisser, vilket i korthet 

innebär att vi uppfattar världen genom ett raster av vår historia och kultur. Kunskap vi ser som 

självklar är i själva verket ett resultat av sociala processer och verkligheten är endast tillgänglig 

genom kategorier. Diskursanalys syftar främst till att bedriva kritisk forskning om samhället, i 

den mening att den vill undersöka mönster i hur makt och motståndsrelationer skapas, 

upprätthålls och förändras, och etablerar samhället, något som i synnerhet Laclau & Mouffe 

fokuserar på. Detta medför att diskursanalysen har en antiessentialistisk syn på kunskap: den är 

bara ett gemensamt konstruerat nätverk av representationer; diskurser (2014: 16). 

 

Dessa diskurser som vi uppfattar världen genom är alltid performativa, tidsliga och rumsliga, 

vilket innebär att de alltid konstrueras och reproduceras i social interaktion som är en del av en 
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specifik historisk och kulturell kontext. På så vis skapar dessa processer våra föreställningar om 

vad kunskap och sanning innebär, vilket i sin tur får konkreta sociala konsekvenser (2014: 10-

12). Produktionen av kunskap är med andra ord intimt sammanbunden med produktionen av 

makt, för att tala med den poststrukturalistiska filosofen Michel Foucault som av Winther-

Jörgensen & Phillips beskrivs som diskursanalysens fader (2014: 19-21). 

 

3.2 Laclau & Mouffes diskursteori 
Laclau & Mouffes diskursteori utgår från idén att den sociala verkligheten inte är något i sig 

självt, utan ständigt får sin betydelse i diskurser. Målet med dessa diskursiva konstruktioner av 

verkligheten är att nå entydighet, säga vad något “är”, men eftersom dessa konstruktioner 

ständigt görs, och ofta i vad de kallar för antagonism (det vill säga en slags motsättning, konflikt) 

med varandra, kan betydelse aldrig slutgiltigt låsas fast. Som de själva beskriver det: ”Varje 

diskurs upprättas som ett försök att dominera diskursivitetens fält, att hejda differensflödet, att 

konstruera ett centrum.” (2008: 168). Den struktur som verkligheten faktiskt “har”, själva 

“centrumet”, är alltså inte fast, utan relationell och kontingent: ständigt i förändring.  

 

Denna poststrukturalistiska grund kombineras med historiematerialism, en marxistisk 

utgångspunkt som väldigt förenklat går ut på att allt i samhället kan förklaras utifrån ekonomiska 

processer. Det som i slutändan är den styrande instansen för verkligheten är för Laclau & Mouffe 

däremot inte ekonomin utan diskursen. Till synes objektiva fenomen såsom sanning och 

verklighet är i själva verket diskursiva konstruktioner (2008: 149), och i förlängningen finns 

ingen egentlig poäng med att dra en gräns mellan diskursiva och ickediskursiva processer, enligt 

Laclau och Mouffe. De påstår inte att den fysiska verkligheten inte existerar, bara att den endast 

får sin mening för oss genom diskurs, och även att den är av materiell, inte mental, karaktär: 

 

Om de så kallade ickediskursiva komplexen – institutioner, tekniker, produktiva  
organisationer osv – analyseras, kommer vi bara att hitta mer eller mindre komplexa  
former av differentiella objektpositioner, som inte uppstår ur någon nödvändighet  
utanför det system som strukturerar dem, och som därigenom bara kan tänkas som 
diskursiva artikuleringar. (Laclau & Mouffe, 2008: 161) 
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3.2.1 Diskursteoretiska begrepp 

Det huvudsakliga begreppet inom diskursteorin är diskursbegreppet självt. Laclau & Mouffe 

definierar en diskurs som “en artikulatorisk praktik som upprättar och organiserar sociala 

relationer” (2008: 147). I själva verket är alla sociala fenomen organiserade efter samma 

principer som språket. Handlingar får sin betydelse i relation till andra handlingar på samma sätt 

som språkliga tecken och vi försöker fixera sociala handlingars betydelse på samma sätt som vi 

försöker fixera språkliga tecken. Den diskursiva synen på agerande gör handlingar till en sorts 

artikulation och denna artikulation innebär ett försök att fixera teckens betydelse - vårt sätt att 

konstruera verkligheten och oss själva i handling står i kamp mot andras sätt. Artikulation, eller 

artikulering som Laclau & Mouffe ibland kallar det, definierar de som ”varje praktik som 

etablerar en relation mellan element på ett sätt som gör att deras identitet förändras” (2008: 157). 

Bland alla dessa artikuleringar som syftar till att fixera teckens betydelse finns tecken som 

erkänns särskild vikt. Tecken som är en nodalpunkt (ibland kallat noder) är det eller de 

privilegierade tecknen inom en diskurs kring vilket de andra tecknen ordnas, vilka tillsammans 

konstruerar dess betydelse, medan tecken som är flytande signifikanter står för tecken som är 

särskilt flytande, öppet för att tillskrivas olika betydelser (2008: 168). Diskursen är en 

tillslutning, ett stopp i betydelseglidningen, som dock aldrig är fullständigt. Diskursen kan alltid 

undergrävas och förändras. Alla andra möjligheter till andra typer av betydelsefixeringar än vad 

en given diskurs gör kallas det diskursiva fältet (2008: 166). Det sistnämnda begreppet är dock 

något vagt och svåravgränsat i vår mening, varför vi istället kommer att använda oss av 

begreppet diskursordning ur den kritiska diskursanalysen (Winther-Jörgensen & Phillips, 2014: 

75-78). 

 

3.2.2 Identitetsbegreppet 

Laclau & Mouffe är kritiska mot det rationalistiska (och till viss del naturvetenskapliga) 

vetenskapsparadigmets föreställning om ett fördiskursivt subjekt, det vill säga en neutral 

människa eller grupp av människor som existerar före språket. idén om det rationella, för sig 

själv genomskinliga subjektet som har en ”enhetlig positionsuppsättning och utgör ursprunget 

och basen för de sociala relationerna” avfärdas. Istället menar de, när de skriver ”subjekt”, 

egentligen ”'subjektpositioner' inom en diskursiv struktur” (Laclau & Mouffe, 2008: 171). 

Eftersom en subjektposition alltid konstrueras inom en diskursiv strukturs ”öppna karaktär” kan 
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de inte rimligtvis skilja sig från andra artikulationer: inte heller subjektets identitet kan någonsin 

fixeras slutgiltigt (2008: 172). Identiteter struktureras alltså på samma sätt som diskurser i övrigt, 

via nodalpunkter9 som definieras utifrån tecken som knyts ihop i ekvivalenskedjor, där likheter 

inom gruppen och skillnader gentemot andra grupper överdrivs. Enligt Laclau & Mouffe är 

subjektet alltid fragmenterat, vilket innebär att det innehar flera subjektpositioner det skiftar 

mellan, nästan omärkligt, under dagens lopp, såsom exempelvis kvinna, fru, människa, 

middagsgäst och så vidare. Subjektet är dessutom (i princip alltid) överdeterminerat, vilket 

innebär att det ”positioneras av flera motstridiga diskurser mellan vilka det uppstår en konflikt”. 

Diskurser som säger emot varandra måste däremot inte hamna i konflikt, utan kan existera 

parallellt, beroende på kontexten (Winther-Jörgensen & Phillips, 2014: 48-52). 

 

Ett annat centralt begrepp inom diskursteorin är hegemoni som Laclau & Mouffe benämner som 

en “frånvarande totalitet” (2008: 41). Med detta menas att en diskurs kan dominera ett eller flera 

överlappande diskursiva fält till den grad att det skapar illusionen att denna diskurs är objektiv: 

att konsensus råder (eller åtminstone att konflikt är omöjlig). Hegemoni innebär med andra ord 

en slags motsats till när full antagonism råder mellan olika diskurser. Detta är inget begrepp vi 

kommer att använda oss av i vår analys, dels eftersom vi inte kommer att undersöka så pass stora 

“makrodiskurser” och dels eftersom studiens syfte framförallt är att undersöka motsättningar. Vi 

nämner det eftersom det är ett så pass centralt begrepp inom diskursteorin som vi tror läsaren har 

nytta av att ha med sig under läsningen, inte minst i relation till kompletterande teorier som vi nu 

går in på. 

 

3.3 Butlers performativitetsteori 
Utöver Laclau & Mouffes diskursteori använder vi oss även av filosofen och genusteoretikern 

Judith Butlers queerteori, då vi ser hennes begrepp performativitet som användbart i analysen av 

ungdomarnas konstruktioner av identitet, i synnerhet rörande kön och sexualitet men även 

ras/etnicitet och klass. 

 

                                                
9 Nodalpunkter för just identiteter kallar de mästersignifikanter, men i vår läsning menar de i princip samma sak. Vi 
ser därför ingen poäng med att byta begrepp, utan kommer att använda oss av nodalpunkter även i analysen av 
identitetskonstruktioner. 



 

18 

Judith Butlers teorier har, precis som Laclau & Mouffes, rötterna i poststrukturalistismen. Så 

även hennes performativitetsteori. Kön och sexualitet, som hos kreti och pleti tas för naturliga 

och oföränderliga delar av människors identiteter, menar Butler är diskursivt konstruerade. I 

likhet med Laclau & Mouffe menar hon att gränsen mellan diskursiva och ickediskursiva 

fenomen är svår och vansklig att dra, och att ords betydelser alltid är i förändring och specifika 

för en viss tid i historien och en viss plats, något hon beskriver som “språkets godtycklighet” 

(Butler, 2005: 87-95). Även Butler fokuserar på kampen om hegemoni, “åsiktsherravälde”, inom 

diskurser, men till skillnad från Laclau & Mouffes fokus på kapitalismens hegemoni undersöker 

Butler i första hand vad hon kallar för “den heterosexuella matrisen”, något som Fanny 

Ambjörnsson (2006: 112) beskriver som en “heterosexualiserad förståelseram” där maskulinitet 

och femininitet skiljs åt och sedan knyts samman genom det heterosexuella begäret, och allting 

som ännu inte inordnats däri kommer antingen att inordnas eller kategoriseras som ”obegripligt”. 

Det är inom den heterosexuella matrisen Butler menar att kön och sexualitet görs, performativt. 

Ständigt upprepade handlingar (som tal och kroppsspråk men även tillhörande till synes “döda” 

fenomen såsom frisyrer, klädesplagg och smycken) menar Butler skapar effekten genusidentitet, 

motsatt den rådande synen (hegemonin): att det performativa är effekten av genusidentitet som 

ursprung. Det är genom performativa handlingar som de förmodat naturliga kropparna och dess 

förmodat skilda, tillhörande egenskaper görs begripliga i sammanhang. Dessa performativa 

handlingar och dess effekt (kön) ser hon som “imitation utan ursprung” (Butler, 2005: 92) och 

det är också där möjligheten till förändring står att finna. Möjligheten stavas “genusparodi”. 

Även denna form av performativitet är givetvis en del av den “hegemoniska kulturen”, men den 

kan trots allt fungera “denaturaliserande” och “omkontextualiserande”: avslöja det förmodade 

“originalet” som en lång historia av upprepningar (Butler 2005: 93). Butler använder sig av en 

dragperformance 

 

 För att förtydliga detta använder sig Butler av dragperformance som metafor: 

 
Men i realiteten står vi inför tre förbundna dimensioner av signifikant kroppslighet: anatomiskt kön, 
genusidentitet och genusperformance [...] När drag imiterar genus, avslöjar det implicit genus imitativa 
struktur - liksom dess oförutsägbarhet. En del av njutningen och det kittlande med performancen ligger i 
själva verket i erkännandet av en radikal oförutsägbarhet i förhållandet mellan kön och genus [...] en 
performance som erkänner deras egenart [alltså kön och genus] och dramatiserar den kulturella 
mekanismen bakom deras konstlade enhet (Butler, 2005: 92) 
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Drag är alltså inte en kopia av ett original, utan en kopia av en kopia: artisten vägrar, som Nina 

Björk beskriver det, “kamouflera detta härmande som naturlighet” (Glänta, nr 1-2/2001). 

 

Ett tydligt exempel på hur kön är något som hela tiden görs är dualismen kropp-själ, en av de 

dikotomier som varit mest framträdande genom den västerländska idéhistorien. Kroppen har 

förknippats med kvinnan, den privata sfären (hemmet, barnen), objekt/passivitet, känsla och 

irrationalitet medan själen10 förknippats med mannen, den offentliga sfären (staden, arbetet, 

politiken), subjekt/aktivitet, intellekt och rationalitet. Detta är ingenting som vi har blivit kvitt 

från; det präglar såväl forskning som människors tankar och handlingar i vardagen (Atkins, 

2005: 233-252). I vissa fall har vi funnit det lämpligt att anlägga detta perspektiv på 

artikuleringar i intervjumaterialet, för att urskilja deras könade karaktär. 

 

3.4 Kompletterande begrepp: queera läckage och vaccinationer 

Som kompletterande begrepp till Butlers performativitetsteori har vi valt att använda oss av 

begreppen “queera läckage” samt “vaccinationer”. Queera läckage är ett queerteoretiskt begrepp 

som bland andra genusvetaren Tiina Rosenberg använder för att belysa hur allting, både 

konstuttryck och performativa handlingar “ute i verkligheten”, “läcker” icke heterosexuella 

element (2002: 117ff). Även i analysen av företeelser där heteronormen ter sig stark finns alltid 

möjlighet att göra en queer läsning av förekomsten eller bristen av läckage. På så sätt kan 

exempelvis nära vänskap mellan män, ibland kallat “bromance”, läsas som ett slags queert 

läckage. 

 

Vaccinationer (eng. “stake inoculations”) är ett begrepp myntat av diskurspsykologen Jonathan 

Potter och syftar på en retorisk strategi där en garderar sig mot den konsekvens ens utsaga kan få 

genom att adressera den på förhand (Potter, 1996: 125-127). Inom hiphop är “No homo” en 

vanligt förekommande vaccination, ett uttryck som läggs till en utsaga som skulle kunna tolkas 

som homoerotisk. Ett mer allmänt exempel är frasen “jag var först skeptisk, men efter att ha 

                                                
10 Av vissa översatt till “medvetandet”. 
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provat...”.  Denna strategi används även ofta omedvetet och är enligt oss ett relevant verktyg för 

att analysera de utsagor som presenteras i studien. 

 

 

 

4. Metod 

I detta kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga i genomförandet av vår studie. Vi börjar med att 

beskriva den metodologiska aspekten av diskursanalysen för att sedan gå vidare till insamlingen 

och bearbetningen av empirin. Efter det följer avsnitt om reliabilitet, validitet och etiska 

överväganden innan kapitlet avslutas med en reflexiv diskussion. 

 

4.1 Metodologisk ansats: diskursanalys 
Vi har, i enlighet med vårt syfte, valt att använda oss av diskursanalysen som analysmetod. Vi 

menar att den inom den kvalitativa forskningen är oumbärlig som alternativ och komplement till 

den fenomenologiska metoden, och att den lämpar sig väl i synnerhet i analys av stora, komplexa 

system så som ojämlikheter kopplade till kön, sexualitet, ras/etnicitet och klass. Vi hävdar inte 

att diskursanalys är det enda sättet att förstå dessa ojämlikheter. Däremot menar vi att det finns 

en stor poäng i att studera dem diskursanalytiskt med en mer poststrukturalistisk subjektssyn i 

botten. Detta subjekt förstås inte i första hand som rationellt, enhetligt och genomskinligt för sig 

själv i sitt tänkande och görande (en subjektssyn som ligger närmre fenomenologin), utan 

subjektet befinner sig i konflikt mellan olika positioner i diskurser, det vill säga sammanhang där 

det finns gränser för vad och hur en kan säga och göra saker. För att beskriva det något förenklat: 

där fenomenologin lägger mer fokus på subjektets aktörskap, lägger poststrukturalismen och 

diskursanalysen mer fokus på hur diskursen begränsar subjektet. 

 

Att inte se ungdomarnas ord som direkta uttryck för deras tankar och känslor, utan som något 

som de gör i relation till dessa diskursiva gränser, och till stor del bortom egen vetskap om detta 

görande och dess vidd, innebär en annan, viktig förståelse av struktur och aktörskap än inom 

andra kvalitativa metoder. I synnerhet i forskning med ungdomar som studieobjekt finns ibland 

en stark förtrogenhet med att inte “förvanska deras utsagor” och “tala över deras huvuden”. 
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Denna inställning har möjligtvis kopplingar till hur sociologin (och samhällsvetenskapen i stort) 

genom historien haft som ett av sina stora fokus att studera “underprivilegierade sociala grupper” 

och i det tenderat att ignorera problematiken med att “komma utifrån” in i ett fält och analysera 

det utifrån rådande normativa föreställningar. Däremot argumenterar vi för att en inte, så länge 

en analyserar textnära och med god teoretisk grund och reflekterar kring sin forskarroll, “talar 

över deltagarnas huvuden” när en väljer att inte se dem som “herrar över språket”. 

 

Inom den diskursanalytiska traditionen har vi använt oss av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

diskursteori som den beskrivs i Hegemonin och den socialistiska strategin (1985). Boken, och 

den diskursteori som presenteras är i första hand diskursanalytisk teoriutveckling och ett inlägg i 

den socialistiska och vänsterintellektuella debatten, snarare än en konkret diskursanalytisk 

verktygslåda (Laclau & Mouffe, 2008: 18). Vi menar att ett diskursteoretiskt fokus på 

konstruktionen av relationen mellan det som inkluderas och det som exkluderas i en diskurs kan 

hjälpa oss att se på exempelvis (diskurser om) det binära könssystemet och heteronormen som 

“aldrig helt tillslutna”, aldrig utomdiskursiva, utan att det i dessa diskurser ständigt ryms 

motsägelser. Samtidigt syftar diskursanalysen i många fall till att undersöka vad som görs 

hegemoniskt, i någon mån “objektivt”, något som inte går att undgå att förhålla sig till om en 

studerar dessa motsägelser. 

 

4.2 Datainsamling 

Datainsamlingen ägde rum under studiecirkelträffar genomförda under ett studieförbunds regi i 

en förort i en större svensk stad. Under två timmar varje tisdag- och torsdagkväll träffades 

ungdomar i åldrarna 13-18 i ett kulturhus för att skriva raptexter och spela in låtar under ledning 

av två vuxna mentorer. Cirkeln var av relativt lös karaktär rent formellt och det fanns inga krav 

på att ungdomarna skulle närvara vid varje tillfälle. Det som vanligtvis hände en typisk kväll var 

att de satt och skrev texter och pratade, antingen ute vid bord i allrummet, eller i ett mindre rum 

med högtalare. Sedan fick de skriva upp sig på en lapp för att få vara inne i studion en halvtimme 

och spela in det de hade skrivit. Vissa ungdomar kom dit i samband med att de öppnade, en del 

kom under kvällens gång. Vissa var inomhus hela tiden medan andra var ute och rökte, gick ut 

för att ringa och annat.  
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4.2.2 Deltagande observationer 

Parallellt med intervjuerna genomförde vi deltagande observationer under tolv cirkelträffar 

mellan oktober och december månad. Inledningsvis var observationstillfällena tänkta enbart som 

ett naturligt sätt att komma in i gruppen och senare kunna samla in vårt analysmaterial genom att 

intervjua ungdomarna. Ganska snart insåg vi att det skulle kännas som att “reducera” en hel 

miljö till ett antal intervjuer: det fanns helt enkelt för mycket intressant att hämta ur 

observationerna som vi bedömde inte skulle komma fram ur intervjuerna. Detta visade sig vara 

ett bra beslut: utöver att observationerna var intressanta i sig bidrog de också till skarpare 

intervjuer, och dessa intervjuer påverkade i sin tur våra observationer. På så sätt blev det, 

tillsammans med vår inläsning av teori och tidigare forskning, en hermeneutisk cirkel som 

gynnade vår förståelse av studieobjektet (Aspers, 2011: 111). 

 

De första tillfällena gick ut på att sondera fältet, det vill säga att sätta oss in i studiecirkelns 

sociala dynamik och på så sätt underlätta förberedelser och avgränsningar inför datainsamlingen 

(Aspers, 2011: 74-76). Denna inledande fas tjänade också syftet att bygga upp en grundläggande 

tillit hos deltagarna, att visa att vi var intresserade av dem och deras relation till hiphop, vilket 

senare möjliggjorde fortsatta observationer och intervjuande. Efter de första tillfällena hade vi 

byggt upp en tillräcklig förförståelse för att kunna göra flertalet mer systematiska observationer. 

 

Under observationstillfällena växlade vi mellan att vara passiva iakttagare och att prata mer 

direkt med deltagarna. Helt enligt förväntan blev det allt lättare att interagera direkt med dem för 

varje nytt tillfälle, i takt med att de började vänja sig vid vår närvaro. Vi fokuserade på de 

frekvent återkommande ungdomarna, deras inbördes relationer och kunde efterhand allt tydligare 

urskilja återkommande teman. Vi turades vanligtvis om att vara “aktiv” och “passiv” vilket 

innebar att den ena hade en mer tillbakadragen roll och antecknade på dator, medan den andre 

deltog mer i samtal och ställde frågor och då antecknade i block eller mobiltelefon. Dagen efter 

träffades vi och skrev ihop vårt material till mer sammanhängande fältanteckningar. 
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4.2.3 Urval och urvalskriterier 

Studiecirkelns ovannämnda lösa karaktär och våra ambivalenta roller som forskare i 

sammanhanget (se avsnitt 4.6) gjorde något annat än ett bekvämlighetsurval i princip omöjligt.  

Inledningsvis var vårt mål att intervjua både personer som läses som tjejer och som killar, för att 

kunna jämföra deras utsagor. Då det efter en tid blev tydligt att det inte förekom några 

återkommande kvinnliga deltagare bestämde vi oss för att anpassa vår studie därefter. 

Utöver intervjuer av både tjejer och killar hade även ett urval med hänsyn till ålder, rasifiering 

eller ej, och eventuellt bostadsort och mängd erfarenhet av rap varit att föredra - alltså ett 

strategiskt urval som täcker flera olika röster. Att det till slut blev ett bekvämlighetsurval var 

dock inte särskilt oväntat: vi var redan från början medvetna om att inte vilken ungdom som helst 

är villig att bli intervjuad. Att föreslå det för någon som inte verkade så öppen för det, bara för att 

den passade in i ett strategiskt urval, var inte aktuellt. Gruppen var dessutom i sig själv relativt 

homogen, vilket gjorde ovannämnda urval som täcker flera röster svårt att göra. Det fanns förstås 

viss heterogenitet, vilket avspeglade sig i att intervjupersonerna trots allt skilde sig till viss del i 

fråga om just ålder, rasifiering eller ej, bostadsort och mängd raperfarenhet - skillnaderna var 

bara inte så stora som vi önskat. 

 

4.2.4 Intervjuer 

Efter att ha etablerat oss i sammanhanget började vi genomföra våra intervjuer, efter informerat 

samtycke från varje enskild deltagare. Vi intervjuade deltagarna en och en i samband med 

cirkelträffarna i ett avskilt rum, utifrån Trosts rekommendation att intervjumiljön bör vara ostörd 

och få den intervjuade att känna sig trygg (Trost, 1997: 42). Vi spelade in intervjuerna med en 

mobiltelefon efter samtycke från varje deltagare. 

 

Som intervjuare har vi haft som ambition att anlägga en empatisk inställning och vara toleranta 

mot den intervjuades åsikter för att de ska känna att de kan uttrycka sig så fritt som möjligt, 

vilket dock inte innebär att acceptera dem blint utan kritiska motfrågor (Trost, 1997: 70). Vi har 

dock undvikit att ge oss in i diskussioner eller försöka få dem att ändra sina åsikter.  

En risk vi som intervjuare behövt överväga, speciellt med tanke på att vi intervjuade unga 

människor, är att vi som intervjuare riskerar att “förföra” subjekten och locka ur dem åsikter de 
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egentligen inte har (1997: 68). Genom att skapa en så trygg miljö som möjligt, att ge 

iintervjupersonen auktoriteten i samtalsämnet och undvika ledande frågor har vi försökt undvika 

denna form av styrning. 

 

Intervjuerna hade en låg struktureringsnivå. Detta innebar att de rörde sig ganska löst inom det 

stora området “hiphop och identitet”, och att frågorna och vårt språkbruk varierade beroende på 

intervjuperson och vår förkunskap om den. Självklart fanns det frågor som återkom i alla 

intervjuer, men de ställdes aldrig i samma ordning eller med samma språkbruk (1997: 21). 

 

Som tidigare nämnts skiljer sig diskursanalysen från andra kvalitativa metoder i synen på 

meningsskapande, aktörskap och relationen mellan språk och verklighet. Detta innebar att vi i 

intervjusituationen uppmärksammade delvis andra aspekter än i traditionellt intervjuande (Kvale, 

2009: 172). Eftersom vårt fokus ligger på vad intervjupersonen gör med språket, snarare än vad 

den förmedlar, försökte vi vara extra uppmärksamma på vilken/vilka diskurser personen verkade 

vara en del av. I våra kommentarer och följdfrågor försökte vi både låta personen fördjupa sig i 

den specifika diskursen, detta genom att delvis själva gå in i den och bekräfta den, och på samma 

gång komma in med andra, delvis motstridiga diskurser, för att kunna se hur personen förhöll sig 

till det. I vårt fokus på personens förhållningssätt ingick därför även en viss vaksamhet för vad 

den uttryckte inte bara med orden utan även med kroppsspråk så som gester och ögonkontakt 

(även om de inte i slutändan ingick i materialet som analyserades). 

 

Efter de första två intervjuerna märkte vi att vi, trots vårt diskursiva fokus, tenderade att ställa 

frågor i stil med “Vad beror det på, tror du?” och “Vad tänker du att det innebär att vara 

manlig?”. Detta påminde oss om att det vi ville var att få dem att prata på ett så vardagligt sätt 

som möjligt, vilket ledde oss till att göra vissa korrigeringar i vår intervjuguide. Framförallt 

försökte vi därefter undvika frågor som upmanade dem att tänka efter allt för mycket, och istället 

fråga om konkreta händelser i sfärer så som själva studiecirkeln, skolan, deras fritid och hemma 

och hur deras hiphopintresse tar sig uttryck där. Vi inledde med sonderande frågor av typen 

“vilken skola går du i?” för att sedan snäva in och uppmuntra till utveckling med följdfrågor som 

“Hur är det där?” och “vad gjorde ni då?” 



 

25 

 
 

4.3 Bearbetning och analys av material 
 

4.3.1 Transkribering 

Vi transkriberade de inspelade intervjuerna i ett vanligt ordbehandlingsprogram. Intervjuerna 

som var 45 minuter långa tog ungefär sex timmar vardera att transkribera. Vi valde att inte 

inkludera pauser, utdragna stavelser och liknande, dels eftersom syftet var att göra diskursanalys 

på ordnivå, men också på grund av arbetets begränsade omfång - det hade helt enkelt tagit för 

lång tid. Då vi ansåg att arbetsbördan hade ökat kraftigt utan att tillföra speciellt mycket till vår 

analys fann vi det lämpligt att göra en mer rudimentär transkribering av materialet. 

 

4.3.2 Kodning 

Själva kodningen (vilket i vår diskursiva kontext kallas tematisering) skedde gradvis, både för 

intervju- och observationsmaterialet. Den första kodningen gjordes med en öppen inställning, 

ungefär “det här kan vara intressant att titta närmare på”. I inledningsfasen var temana alltså 

fortfarande ganska många och breda. I takt med att vi såg vissa återkommande mönster i 

materialet kunde vi avgränsa vår kodning till ett färre antal teman. Koderna var hela tiden 

bundna till dessa återkommande mönster, aktörernas mening (vad Aspers kallar “första 

ordningens konstruktioner”) men vi knöt dem tidigt till teoretiska kategorier styrda av studiens 

syfte och den tidigare forskningen, “andra ordningens konstruktioner” (Aspers 2011: 168). Även 

under den inledande delen av analysen såg vi materialet delvis i ett annat ljus, vilket ledde till att 

vi justerade vår kodning en smula.   

 

4.3.3 Analytiskt tillvägagångssätt 

I dataanalysen har vi i första hand utgått från Winther-Jörgensen & Phillips förslag på analytiskt 

tillvägagångssätt (Winther-Jörgensen & Phillips, 2014: 57), där de menar att “Mer generellt kan 

diskursteorins principiella poäng att diskurser aldrig är helt stabila och ensamrådande förvandlas 

till ett metodiskt råd att lokalisera konfliktlinjerna i det material man sitter med” (2014: 58), och 

fortsätter med att ge förslag på frågor i analysen: 

 



 

26 

 Vad är det för olika verklighetsuppfattningar som står på spel? 

 Var står de i ett antagonistiskt motsatsförhållande till varandra? 

 Och vilka blir de sociala konsekvenserna om den ena eller andra 

verklighetsuppfattningen tar över och hegemoniskt gör den flytande 

signifikanten entydig? (2014: 58) 

 

Dessa har blivit de centrala frågorna som vi ställt till materialet. Konkret innebar det att vi gick 

tillväga på följande sätt: 

 

● Först antecknade vi alla tecken vi fann intressanta (utifrån studiens syfte), på något sätt 

meningsbärande, återkommande, med stark betoning. 

 

● Därefter började vi identifiera nodalpunkter i materialet, alltså ord som diskurserna 

organiserades kring. Vi var vaksamma efter “stora”, relativt öppna ord som vi upplevde 

gör anspråk på att fastslå något allmänt och vedertaget i sammanhanget. 

 

● Sedan urskiljde vi tecken vi upplevde fungerade som flytande signifikanter i materialet, 

ord som inte organiserade diskurser men vars betydelse var extra instabila, öppna för 

förhandling. 

 

● Därefter undersökte vi hur nodalpunkterna tillskrivs sin fasta betydelse i sammanhanget 

genom konstruktionen av ekvivalenskedjor, alltså hur ord sätts i relation till varandra. 

  
● Utifrån det försökte vi urskilja var antagonismen fanns i materialet: vilka 

verklighetsbeskrivningar som sa emot varandra och på vilka sätt, och var hegemonin 

fanns: var beskrivningar gör flytande signifikanter en entydig, klar innebörd. 

 

● Sist av allt resonerade vi kring vilka sociala konsekvenser dessa beskrivningar kan tänkas 

få. 
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Som stöd till detta tog vi även hjälp av Wreders operationalisering av diskursteorin (Palmblad 

2007: 29-51). Att kunna gå tilbaka till Wreders användning för att se hur en kan göra analysen 

var viktigt som ett komplement till Winther-Jörgensen. Wreders tillvägagångssätt liknar på 

många sätt Winther-Jörgensen & Phillips, och utgjorde ett viktigt komplement: 

 

1. identifiera de tecken [i personalens utsagor] som diskurser centrerades kring. 

2. beskriva de diskurser som framträdde genom att lokalisera nodalpunkter och flytande 

signifikanter i dem samt undersöka hur moment/elemnt länkades till dessa. 

3. undersöka diskursernas inkluderande och exkluderande verkningar. Vad rymdes i 

diskurserna och vad stängdes därmed ute? Vilka konsekvenser fick detta? (2007: 36) 

 

I analysen av observationerna har vi valt att använda oss av Butlers performativitetsteori. I likhet 

med Laclau & Mouffes diskursteori är den ingen renodlad analytisk metod, men vi menar att det 

är ett högst relevant perspektiv på etnografiskt material. Vårt fokus låg på det performativa i 

ungdomarnas språk och handling, vilket vi relaterade både till Butlers begrepp den 

heterosexuella matrisen, det queerteoretiska begreppet “queera läckage” och det 

diskurspsykologiska begreppet “vaccination” (“stake inoculation”). 

 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Detta är en studie med den poststrukturalistiska utgångspunkten att objektiv värdeneutral 

forskning inte är möjlig, i den mening att forskarna själva har ett ofrånkomligt partiellt 

perspektiv som ingår i ett större sammanhang (se citat i uppsatsens början, s. 1). Vår 

utgångspunkt är därför att denna studie omöjligen kommer att kunna förmedla någon sanning om 

hiphop och ungdomars identitetsskapande, utan snarare syftar till att lägga fram rimliga och 

underbyggda tolkningar av det vi studerat som, så att säga “studerar sig självt”. Dessa tolkningar 

är en bit som läggs till ett större forskningspussel, ur vilket större slutsatser kan dras baserat på 

mönster bland dessa tolkningar. Denna studies validitet och reliabilitet syns alltså dels i hur väl 

de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna anläggs på materialet, dels i hur dessa 

tolkningar relaterar till liknande studiers tillvägagångssätt (Wetherell mfl., 2001: 5-15). 
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Att använda den diskursteoretiska metoden på intervjumaterialet medför vissa begränsningar i 

relation till andra diskursanalytiska metoder. En distinktion som tydliggör detta är den mellan 

talad diskurs och skriven diskurs. Den talade diskursen pågår i ett konkret rumsligt och tidsligt 

sammanhang med tydliga aktörer, medan den skrivna diskursen i många fall är en mer abstrakt, 

“upphackad” diskursiv situation. Intervjusituationens lokala, talade diskurs innehöll uttryck 

såsom talrytm, tvekan och emfas som onekligen är meningsbärande och därför högst relevanta 

att undersöka. Exempelvis kanske en intervjupersons användande av ordet “svensk” med viss 

tvekan signalerade att den inte använde ordet oreflekterat, och på så sätt delvis denaturaliserade 

ordets betecknande av en fördiskursiv kategori. Det är alltså inte det allmänna ordet “svensk” det 

handlar om (om det nu ens existerar, kan en fråga sig), utan intervjupersonens egna “svensk” 

som den använde i relation till sammanhanget och mottagarna. Att den diskursteoretiska 

metoden inte fångar upp allt är förstås inte ett argument för att den inte ska användas, men med 

exempelvis ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv skulle en kunna komplettera med det en inte 

lyckas fånga upp med diskursteori. För en sådan metodologisk/teoretisk komplettering och 

syntes fanns dock varken tid eller teckenutrymme. Denna uppsats bör snarare ses som ett försök 

att använda diskursteorin som metod i analys av talad diskurs, vars fördelar och begränsningar 

som metod är relevant i sig att utforska. 

 

 

4.5 Etiska överväganden 

Vi har utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer tagit hänsyn till krav på information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. För att uppfylla informationskravet har vi tydligt, både skriftligt 

och muntligt, informerat alla deltagare om villkoren för deras deltagande, bland annat att 

deltagandet är helt frivilligt, att de kan välja att inte svara på frågor eller avbryta intervjun när 

som helst utan motivering, och att deras svar kan komma att användas i uppsatsen men att de 

kommer att anonymiseras. Vi har gett dem kontaktuppgifter till både oss och vår handledare, och 

information om inom vilket ämne och vilken institution vi skriver. Vi valde att inte gå för djupt i 

beskrivningen av själva forskningsfältet och vilken ny kunskap denna studie kan bidra till, då vi 

bedömde att det inte intresserade dem och snarare riskerade att “akademisera” 

intervjusituationen alltför mycket, vilket skulle kunna äventyra studiens syfte. 
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Vi bedömde att de personer som var över 15 år kunde ta ett eget, självständigt beslut om 

deltagande utifrån den information vi delgett dem, och att en samtyckesinhämtning från föräldrar 

skulle bli konstlad (i den mening att inte ens studiecirkelns mentorer har någon kontakt med 

föräldrarna) och bidra till att “akademisera” intervjusituationen i alltför hög utsträckning. Att 

vara “tvungna” att fråga deras föräldrar skulle ge sken av att intervjuerna var av känslig karaktär, 

vilket vi inte uteslöt att de skulle kunna bli, men inte ville förmedla som en grundförutsättning på 

förhand bestämd av vårt forskarintresse. Däremot var vi noga med att höra med mentorerna 

innan om de bedömde det som en bra idé och om det fanns några frågor som borde undvikas. 

 

I intervjuerna tog vi bara med deras ålder, inte deras namn, för att de inte ska kunna kännas igen 

i transkriptioner. Vi har tagit bort eller bytt namn på andra namn eller ortsnamn som nämns, och 

annat som på något sätt kan spåras till en specifik person, personens bostadsort eller platsen för 

studiecirkeln. De potentiellt känsliga uppgifter som uppkommit kring personer och deras görande 

har vi, när det har behövts, försäkrat dem om kommer att hållas konfidentiellt. Vi har även valt 

att anonymisera vissa lokala musiker men på andra ställen valt att ha kvar namnen på 

amerikanska artister där vi ansåg det relevant. 

 

Deltagarna informerades om att de svar de ger kan komma att citeras i uppsatsen, och att 

uppsatsen kan komma att användas i andra forskningsändamål, men inte för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften. I samband med att vi nämnt konfidentialitetskravet har vi 

även förklarat att den information de ger inte får användas för beslut eller åtgärder som påverkar 

dem på något sätt, utom om de själva ger tydligt medgivande till det. 

 

Gällande alla dessa etiska överväganden inom observationerna, som till en början bara var tänkta 

som förarbete inför intervjuerna, har vi, en smula informellt, nämnt för deltagarna att vi även 

undersöker hur de beter sig gentemot varandra. Vi rådgjorde med vår handledare och bestämde 

oss emellertid för att inte berätta att även detta skulle komma att ingå i vår analys, vilket vi 

bedömde som etiskt så länge vi anonymiserade dem och inte använde oss av observationer som 

alldeles för tydligt gick att koppla till en specifik person i studiecirkeln. 

 



 

30 

 

4.6 Reflexivitet 

I den diskursanalytiska metoden ses forskaren som omöjlig att helt separera från sitt 

forskningsobjekt: den är alltid en del av de diskurser den undersöker (Winther-Jörgensen & 

Phillips, 2000: 28), något som också är en grundförutsättning för att ens kunna studera dem. 

Därför måste forskaren, istället för att som i traditionell forskning sträva efter neutralitet, istället 

synliggöra sin position för läsaren: vilka diskurser som format den och hur det kan tänkas 

påverka forskningsresultatet. 

 

Vi som forskar är två vita män med medelklassbakgrund, och har till stor del på grund av det 

ingen riktig personlig erfarenhet av sociala och ekonomiska orättvisor. Vi vet inte hur det känns 

att “bli problemet” eller göras till den Andre. Det går inte att utesluta att detta har påverkat vad vi 

uppfattar som relevant och hur vi framställer det, och inte minst hur vi och deltagarna har 

förhållit oss till varandra. Detta är särskilt viktigt att understryka då majoriteten av 

cirkeldeltagarna kan läsas som rasifierade. 

 

En invändning mot vår studie skulle kunna vara varför vi har valt att studera en grupp bestående 

av på många sätt underprivilegierade personer, i linje med det som nämns under 4.1. Vårt mål 

var att studera ungdomar som på alla eller vissa sätt utgör normen i samhället men inte normen 

inom hiphop (hårdraget vita, medelklasskillar, men även personer som inte kan sägas utgöra 

normen i samhället heller: tjejer och transpersoner). Eftersom vi inte är i nära kontakt med 

hiphoputövande, och studiecirklar ofta är av ganska lokal karaktär, blev detta lättare sagt än 

gjort, och vi landade istället med en grupp som på många sätt bekräftar gemene persons bild av 

den typiske hiphoparen. Den största begränsningen låg i vår utgångsposition som vita 

medelklassmän i 25-30-årsåldern, och att vi utifrån den inte nådde fram till nyckelpersoner i 

fältet med kunskap om vilka studiecirklar som finns med mer “normativa” grupper. Utöver det 

går det även att fråga sig om dagens svenska hiphoputövande (av ungdomar) kanske fortfarande 

präglas av normer och förväntningar, både inom kulturen och från övriga samhället, trots en 

pågående diversifiering.  
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Under observationstillfällena försökte vi att vara medvetna om vår roll och den maktasymmetri 

som utan tvekan fanns (Kvale 2009: 48), utan att för den delen låta det förlama oss. Efter att ha 

ställt oss själva många frågor under de inledande tillfällena (Ska vi hälsa på dem på en gång utan 

att de först uppmärksammar vår närvaro, eller mer försöka “smälta in”? Ska vi förklara att vi är 

forskare? Hur pass deltagande ska vi vara i vår observation?) insåg vi att denna typ av frågor inte 

har några enkla svar. Det generella förhållningssättet blev en slags balansgång mellan “svalhet” 

och nyfikenhet, att både låta dem söka sig till oss och själva ta kontakt med dem. 

 

I intervjuerna försökte vi bemöta tidigare nämnda maktasymmetri genom att ge intervjupersonen 

så mycket agens som möjligt. Vi har till exempel varit noga med att inte ställa frågor i stil med 

“Vad tänker du att det här betyder?” med mjuk och vänlig ton, vilket kan ge en känsla av att vi 

talar ner till personen, utan istället, genom att ställa rakare frågor i stil med “Vad betyder det 

här?” och därigenom försöka ge personen känslan av att vi talar med den på en mer jämbördig 

nivå, och att den sitter inne på kunskap som vi inte har. 
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5. Resultat 

I kapitel 2 visar den redovisade hiphopforskningen att det funnits en tendens att se hiphopens 

historiskt vanligast förekommande utövare (rasifierade personer, (heterosexuella) män, personer 

med arbetarklassbakgrund - ofta sammanfallande) som innehavare av fasta identiteter. 

Forskningen pekar istället på att dessa kategorier är något som görs i själva uttrycket och dess 

omgivande sammanhang - de är med andra ord högst kontextbundna och förhandlingsbara - och 

att det i detta görande finns queera läckage som visar hur instabila de i själva verket är. Detta var 

anledningen till att vi valde att, snarare än att utgå från att ungdomarna har fasta identiteter, 

undersöka hur dessa identiteter konstrueras. Dessa konstruktioner valde vi att undersöka som 

diskursiva praktiker som de använder sig för att positionera sig i en studiecirkel i 

hiphopskapande, och i förlängningen konstruera olika hiphopidentiteter. 

 

 

 

5.1 Analys av observationer 

Denna del utgör första halvan av vårt resultatkapitel. Vi har valt att kategorisera våra 

observationer i två teman som vi kallar “Hiphop/förortsperformance” samt “Heteronormativa 

utsagor”. De syftar till att beskriva hur medlemmar i gruppen använder talat och kroppsligt språk 

för att positionera sig inom en kontext som till viss del kan tolkas som, men inte begränsas till, 

en produkt av en hiphopdiskurs. Den första kategorin ger exempel på hur gruppens medlemmar i 

en bredare bemärkelse “gör hiphop” utifrån ett intersektionellt performativt perspektiv och den 

andra kategorin fokuserar på de heteronormativa aspekterna av nämnda diskurs. Båda avsnitt 

inleds med en kort beskrivning av temat varefter vi presenterar utvalda exempel ifrån våra 

observationer. 

 

5.1.1 Hiphop/förortsperformance 

Under detta tema har vi valt ut två exempel på vad vi ser som en slags 

hiphop/förortsperformance, vilka analyseras utifrån ett intersektionellt 

performativitetsperspektiv. Det första exemplet är vad vi kallar för “Hälsningsritualen som 

performance”, en till synes banal och vardaglig handling som vi ser som en nyckelritual: hur ett 
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visst sätt att hälsa på varandra upprepas vid varje studiecirkeltillfälle och konstruerar en viss typ 

av grupp och en viss typ av relationer inom gruppen, kopplade till kön, ras/etnicitet och klass. 

Det andra exemplet på hiphop/förortsperformance är vad vi kallar “Andreas performance”: en 

person med hög auktoritet i gruppen som vi menar, genom rörelsemönster, klädstil och språk, 

konstruerar en överdriven hiphop/förortsidentitet, en slags lek med roller som varken ska 

betraktas som ett blint följande av gruppnormer eller ett fritt, medvetet val. I detta avsnitt 

kommer vi först att undersöka hälsningsritualen, sedan Andreas performance, för att till sist 

knyta dem samman. 

 

FÄLTANTECKNINGAR, NOVEMBER: Efter ett antal besök är det nu många som kommer fram 
till oss och hälsar på ett självklart sätt (jfr de första gångerna, då de var ganska få), men det finns 
fortfarande några som inte hälsar alls, eller hälsar på vad vi tolkar som ett lite plikttroget sätt när de kommit 
tillsammans med andra som hälsar. Det är däremot genomgående att ingen av ungdomarna undviker att 
hälsa på någon annan cirkeldeltagare, tvärtom sker det i vissa fall på ett ganska formaliserat sätt om ett 
gäng deltagare sitter i samma rum: personen går från person till person och hälsar, även om de är mitt inne i 
ett samtal, upptagna med att skriva eller dylikt. 

 
Ungdomarna droppar in efterhand under kvällen, vilket skapar många tillfällen där en person går runt och 
hälsar på alla närvarande (inklusive de vuxna: mentorerna och oss). Vi urskiljer ett flertal olika typer av 
hälsningar: 
 - vanligt handslag, där det bara är händerna som vidrör varandra. 
- först ett “höjt” handslag, ibland kallad “hiphophälsning” (att handen höjs upp till bröstet och möter den 
andra mer “på högkant” jämfört med ett vanligt handslag), direkt följt av ett vanligt handslag 
- höjt handslag samtidigt som en närmar sig varandra med bröstkorgen, som en halv kram 
- det ovannämnda + klapp på ryggen med vänsterhanden 
- det ovannämnda + puss på kinden 
Hälsningarna görs ibland med ett högt hälsningsutrop i stil med “Shooo!”, ibland med meningsutbytet 
“Läget? Bra, själv då? Det är bra” 

 

En av de saker vi såg som mest intressanta var hur vanlig den sistnämnda “pussvarianten” var, 

den verkade nästintill vara norm mellan många av deltagarna. Här finns en intressant spänning 

mellan det hårda och det mjuka, det som är maskulint respektive feminint kodat. Å ena sidan var 

hälsningarna ofta hårda, (ljuden från) handslaget och ryggdunken så pass distinkta att det 

verkade som om de spelade en viktig roll i själva hälsningen, och “kramen” tedde sig ibland 

nästan mer som en sammandrabbning mellan två kroppar än en omfamning. Å andra sidan fanns 

där dels ett insisterande på att hälsning skulle ske och på “rätt sätt” (ibland sa en av dom något i 

stil med “nej, hälsa på riktigt”), dels insisterades det på att pussen skulle ingå i själva hälsningen, 
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ofta en puss med tydligt smackljud som verkade spela en viss roll, med tanke på att detta var ett 

ljud som med små variationer upprepades i många hälsningar. Hälsningen är ett typexempel på 

en handling där kön/sexualitet, ras/etnicitet och klass korsas. Män som pussas hör inte till 

vanligheten i Sverige, men är vanligt i vissa delar av världen, bland annat i Sydeuropa, 

Sydamerika och Mellanöstern, delar av världen i princip alla cirkeldeltagarna har ursprung/påbrå 

ifrån och/eller vänner från. Detta blir dock, i det svenska sammanhanget, ett görande av en annan 

typ av maskulinitet där pussen kan tolkas som ett “queert läckage”: en spricka i vad som annars 

kan verka som en stabil maskulinitet. Detta blir särskilt intressant med tanke på att vad vi läser 

som ett slags hiphop/förortsgörande inom gruppen inte är strikt begränsat till de personer som 

rasifieras, eller om en så vill: att vara vit och göra hiphop/förortsidentitet innebär i vissa fall att 

du dels kopplas nära till “invandrare” av personer utifrån, men också i någon mån accepteras 

som “en av oss” inom gruppen. Detta går att läsa som en slags korsning mellan, eller hybrid av, 

ras/etnicitet, klass och kön/sexualitet inom vilken hiphop/förortsidentitet konstrueras. Tydligare 

än att det skulle konstruera en slags strikt uppdelning mellan “svenskar” och “invandrare”, säger 

det “vem som är/inte är förort och därmed hiphop”. Det kan däremot ses som ett typiskt exempel 

på hur det Butler kallar den heterosexuella matrisen opererar, illustrerat av nedanstående 

fältanteckningar: 

 

FÄLTANTECKNINGAR, DECEMBER: När Forskare 1 kommer till cirkeln och in i lilla rummet 

sitter tre tjejer ihopklämda i soffan, ganska passiva, medan flera killar, står upp och håller på med 

mixerbordet, pratar, skojar. Forskare 1 hälsar på flera av killarna med sedvanlig hälsningsritual, men blir 

osäker på hur han i sin roll borde hälsa på tjejer i detta sammanhang. Musiken är ganska hög så det är svårt 

att prata med dom och förklara vad vi forskare gör här. Forskare 1 skakar hand med en av tjejerna som 

tolkas som väldigt osäker och obekväm utifrån stelt, tillbakaryggande kroppsspråk och avvaktande i 

blicken (vilket späs på än mer av hälsningen), så Forskare 1 nöjer sig med att fråga dom andra två vad dom 

heter, försöker fråga om det går bra att skriva men kammar noll, och avlägsnar sig sedan snabbt därifrån. 

Både vid ankomsten av flera ungdomar under kvällen, och när de tar avsked av varandra, är det tre av 

killarna (som verkar känna dem) som kramar tjejerna, i övrigt sker inga hälsningar/avsked annat än med 

ord. 

 

I mötet med tjejer konstrueras alltså, trots det queera läckaget i hälsning killar emellan, män och 

kvinnor som motsatser. Män hälsar på sitt sätt sinsemellan, kvinnor är uteslutna från denna typ 
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av hälsning (det vill säga “att vara man”) men hälsas på av några män, visserligen utifrån en 

vänskap, men ändå med en mjukare kram, eftersom att de “är” tjejer. På så sätt görs de till, 

snarare än “är”, kvinnor. Detta är ett performativt görande av kön och sexualitet: det sker 

upprepade gånger, både av olika personer i samma rum/vid samma tillfälle men upprepas också 

vid olika tillfällen över tid. Den heterosexuella matrisens enorma, nästintill allomfattande, 

inflytande över situationen och gruppen syns tydligt i hur även vi som forskare, trots 

medvetenhet om den, inte kan göra annat än att “följa reglerna” (åtminstone inte om vi vill 

fortsätta vara en del av gruppen). Särskilt tydligt blir detta när en har i åtanke att även vi vuxna 

män, till och med vi som utomstående, vita, akademiker/medelklass och “icke-hiphop/förort”, 

inkluderas i hälsningsritualen. Vi gör inte hiphop/förort på ett trovärdigt, begripligt sätt (vi 

försöker snarare inte göra den alls, mer än kanske genom just hälsningen och en viss förändring i 

språkbruk, som ett slags bekräftande av dem för att kunna ingå i gruppen), detta är inte varför vi 

inkluderas i hälsningsritualen - utan för att vi gör “maskulinitet”. Hälsningen är alltså en 

performativ handling som fungerar ras/etnicitets- och klassöverskridande, men enbart mellan 

män, och blir på så sätt ett befästande av den heterosexuella matrisen. Även när en ny kille 

kommer till cirkeln, som nyligen flyttat till Sverige från ett annat land och ännu inte lärt sig ett 

ord svenska, blir han snabbt inkluderad i hälsningsritualen och på så sätt en del av gruppen. 

 

Hälsningsritualen kan ses som ett performativt görande av varje cirkeltillfälle och i 

förlängningen själva studiecirkeln i sig, i stil med två typiska exempel av Butlers 

performativitetsteori: ropet “Det blev en flicka!” av en barnmorska vid ett barns födelse, och 

prästens “Jag förklarar er härmed som man och hustru” vid ett bröllop. I takt med att 

ungdomarna droppar in under kvällen, en efter en och ibland flera på en gång, konstrueras hela 

tiden studiecirkeln genom att de genomför hälsningsritualen, uttrycker “Nu är jag också här, i 

cirkeln som vi alla är en del av”. Med tidigare nämnda heterosexuella matris i görningen 

konstruerar denna hälsningsritual dock inte bara studiecirkeln som sådan, utan studiecirkeln som 

en maskulin sfär: kvinnor ingår inte i ritualen - och därför inte i cirkeln. 

 

Detta performativa görande av ras/etnicitet, klass och kön/sexualitet kan även ses i Andreas 

hiphop/förortsperformance: 
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FÄLTANTECKNINGAR, NOVEMBER: Andreas kommer till cirkeln en kväll med en vit t-shirt 
lindad runt huvudet som en “doo-rag”. Folk (framförallt Simon11) reagerar på en gång och bara “haha, 
vafan har du på huvudet?”, (tolkat som balanserande mellan förvåning, uppskattning och ifrågasättande). 
Andreas ser lite skamsen ut (tolkning: som om han erkände “okej, det här är en del av mitt 
hiphopskådespel”) men frammanar en viss tuffhet och säger “it’s a goddamn doo-rag, nigga!”, följt av ett 
något osäkert leende. 
 

_______ 
 

Andreas nämner vid ett flertal tillfällen, bland annat när han får kommentarer för sin klädsel (baggy jeans, 
stor skjorta/tröja, ofta keps), att han är Eazy-E (medlem i legendariska 90-talsrapgruppen NWA), alltid lite 
med ett leende. 
En gång när Andreas, i sin sedvanliga hiphopswag, går förbi Simon som sitter i soffan hojtar Simon “Ayyo 
Eazy-E, take it ease!” och ler sedan lite. Andreas, redan tre meter bort och på väg in i ett annat rum, ler lite 
snett, försiktigt, och svarar “Yeah” samtidigt som han nickar mot Simon. 

 
_______ 

 
I allmänhet har Andreas ett nästan övertydligt kroppsspråk, det är ibland nästan som en annan skulle röra 
sig för att parodiera “tuff hiphopsnubbe”. Gungar fram och tillbaka med lätt böjda knän, medan 
överkroppen är ganska stel (i alla fall inte så “förlig”). Armarna pendlar knappt utan är antingen nedstuckna 
i fickorna eller med ett grepp om skärpet ovanför jeansgylfen, eller ibland hålls händerna knäppta (eller 
liknande), framför honom. 

 

För att göra detta en smula mer lättbegripligt bör något nämnas om vem Andreas är i gruppen. 

Andreas är en av de få vita personerna i gruppen. Han har på vissa sätt hög auktoritet: dels med 

tanke på att han är en av de som varit med ända sedan studiecirkeln startade, dels eftersom han 

har en slags “assistentroll” i relation till mentorerna och dels eftersom han är en av de med mest 

utvecklade färdigheter inom både rappande och att producera beats. 

 

Vi läser det som att det finns en viss distans i hans rörelsemönster, användande av typiska 

hiphopkläder och -accessoarer och rollen som “känd rappare”. Doo-rag exemplet är träffande. 

Genom att använda sig av en accessoar som gång på gång, performativt, gjorts till hiphop genom 

rappares användning av den historiskt, gör Andreas hiphopidentitet. Vare sig Simon känner till 

doo-ragens historia eller ej, ställs en fråga som är ambivalent till tonen, balanserande mellan 

förvåning, uppskattning och ifrågasättande. Det är uppenbart för dem båda att Andreas är vit och 

uppenbart vilken typ av icke-vithets/förortsnormer som finns inom hiphopen - de kan 

                                                
11 En person vi bedömer har relativt hög status i gruppen, återkommer i analysen av intervjumaterialet. 
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spelreglerna och agerar därefter. Detta blir än mer tydligt i Andreas svar på Simons 

påstående/fråga. Andreas använder sig av ett språk som är kopplat till accessoaren och som 

legitimerar honom som “hiphop”, och på samma gång visar hur det hela är ett skådespel. Det 

hela går att jämföra med Butlers drag-metafor: precis som dragartisten gör vad Butler kallar för 

“genustrubbel” genom att göra ett annat genus än ett förmodat bakomliggande anatomiskt kön, 

gör Andreas en annan “etnicitetstillhörighet” än den som förmodas vara den bakomliggande, 

hans tillhörighet som “vit svensk”. Även användandet av ordet “nigga” är intressant. “Nigga” är 

ett ord som växt fram ur ordet “nigger” som av vissa, i synnerhet afroamerikaner, använts för att 

“återta” ordet, ta kontroll över det. Huruvida det fortfarande är nedsättande eller ej lämnar vi 

därhän, det intressanta i detta sammanhang är att det är ett ord som använts flitigt inom 

amerikansk hiphop. Vi läser Andreas användning av det som att han “skriver in sig” i hiphopen, 

eftersom det är ett ord som är så starkt kopplat till (äkta) hiphop, och genom det “bondar” med 

Simon baserad på denna hiphopidentitet, som på samma sätt som nämnts tidigare görs 

ras/etnicitetsöverskridande mellan män, som en variant av ordet “dude”. 

 

Visst kan användandet av en doo-rag och den tillhörande kommentaren tyckas vara ett litet och 

tillfälligt performativt görande, vars “etnicitetstrubbel” inte är lika baserat på en visuell helhet, 

men det måste ses i sitt sammanhang. Doo-ragen och förhållningssättet till det är en av många 

performativa upprepningar som gör Andreas hiphop/förortsidentitet. I exemplet där Simon ropar 

“Ayyo Eazy-E, take it ease!” till Andreas läser vi, precis som i doo-rag-exemplet, in ett slags 

samförstånd dem emellan. Precis som generellt gäller i performativt görande är Andreas och 

Simon själva varken blinda följare av normer eller individer handlande efter sin fria vilja, utan 

begränsade men utforskande: det finns gränser för vilka de kan vara och vad de kan göra i olika 

situationer, men inom ramarna för det kan de fortfarande vara och göra väldigt annorlunda än 

bara på det nuvarande sättet. Även om subjektets utförande av någon form av 

identitetsperformance enligt Butler är “obligatorisk” för att bli just subjekt, går det också att 

“imitera fel”: de kan gå in i en roll utan att göra det för att fullt ut “passera” som det, vilket kan 

visa på att det just bara är en roll bland många - och i förlängningen att alla identiteter är roller. 

Andreas hiphop/förortsperformance smälter inte in helt, den uppmärksammas, men aldrig genom 

kritik (så vitt vi har sett). Dock gäller förmodligen samma sak här som i hälsningsritualen: att 
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träda in i en hiphop/förortsroll är i första hand förbehållet män, en kvinna skulle knappast 

“komma undan” lika lätt med att till exempel använda sig av en doo-rag, åtminstone inte i det 

studerade sammanhanget. 

 

Sammanfattningsvis urskiljer vi hur studiecirkeln konstrueras som en maskulin förortssfär. Detta 

sker delvis genom en hälsningsritual som i viss mån fungerar som ett ras/etnicitets- och 

klassöverskridande hiphop/förortsgörande, delvis genom en acceptans av hur en vit person på ett 

överdrivet sätt anammar en hiphop/förortsroll i språk, klädsel och rörelsemönster. Vikten som 

läggs vid hälsningsritualen, och i synnerhet vid den vanligaste typ av hälsning som innefattar en 

puss på kinden, visar dock på att detta maskulinitetsgörande är just performativt - bundet till att 

ständigt upprätthållas genom handling - och hur det finns sprickor, “queera läckage” i vad som 

kan verka stabilt och “naturligt”. Detta läckage har en ras/etnicitetsaspekt i och med att pussar 

mellan män har olika innebörder i olika länder. Åtskillnaden mellan män och kvinnor, som detta 

maskulinitetsgörande bygger på, visar sig framförallt när kvinnor faktiskt dyker upp. Först då 

finns något annorlunda som den homosociala sfären kan definieras gentemot. 

 

5.1.2 Heteronormativa utsagor 

FÄLTANTECKNINGAR NOVEMBER: Mot slutet av kvällen har gruppen samlats i det lilla 
rummet. Simon står upp tillsammans med en av mentorerna och går igenom några punkter inför en 
kommande konsert. Han avslutar med att high-fiva några av gruppmedlemmarna, som sitter i soffan 
framför honom, i turordning. När han kommer till Tomas ignoreras Simon, medan Tomas pratar med en 
person mittemot soffan. Simon blir istället “left hanging”: lämnad hållandes sin uppsträckta hand i luften. 
Han håller den där någon sekund under vilken Tomas har huvudet bortvänt, tills Simon bryter tystnaden 
genom att högt ropa “Bitch?!” två gånger till Tomas i vad som tolkas som en väldigt dominerande ton. 

 

Uttrycket bitch är ett av engelskans mest välanvända ord och vanligt förekommande inom 

hiphopen. Ordets betydelse skiftar efter sammanhanget men är i sin grundbetydelse en 

nedsättande beteckning för kvinna (jfr hiphopens dog, ett ord med neutral eller till och med 

positiv laddning som vanligtvis används gentemot män). Den ursprungliga negativa laddningen 

finns idag till stor del kvar men ordet används så frekvent att betydelsen är komplex och extremt 

situationsbetingad. I sin pejorativa form används uttrycket huvudsakligen för att etablera en 

maktposition gentemot den tilltalade (att “göra någon till sin bitch” innebär exempelvis att ha 

total makt över personen), men används också nästan slentrianmässigt i olika sammanhang. I vår 
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studie ser vi uttrycket som ett exempel på hur de svenska ungdomarna tagit till sig 

engelskspråkig hiphopterminologi.  

 

Simon använder i exemplet ovan denna terminologi för att ta sig ur en prekär situation. När 

Tomas inte möter Simons uppsträckta hand (medvetet eller ej) erkänner han inte Simons roll i 

sammanhanget (jfr att inte möta en handskakning), vilket i det offentliga sammanhanget utmanar 

Simons maktposition. Simon kan inte låta detta passera utan att förlora status. Istället gör han en 

tydlig markering av deras relation, både med ordvalet och tonfallet. Ordvalet i kombination med 

det dominerande tonfallet sätter Tomas i en undergiven position. Det faktum att Simon levererar 

uttrycket som en fråga snarare än ett påstående är också intressant: han visar tydligt att det är 

Tomas som inte beter sig som det förväntas av honom. Hade det saknats hade ordet endast 

uttryckt aggressivitet som, om Tomas valt att inte ge svar, riskerat att framstå som impotent. 

Istället skapar den subtila skiftningen i tonfall dessutom ett utmanande gensvar, varpå Tomas 

pliktskyldigt vänder på huvudet och möter Simons hand. 

 

Vi har också sett exempel på hur en slags “ironisk homoerotik” kan användas som verktyg för att 

väcka uppmärksamhet, som hot, som befästande av heteronorm eller för att sätta någon ur 

balans: 

 
FÄLTANTECKNINGAR, DECEMBER: Nils har tidigare under cirkeltillfället betett sig illa mot 
en kvinnlig vän till Simon. Vännen ber, på grund av sin låga status i gruppen, Simon göra något åt saken. 
Lite senare sitter Nils och pratar lojt med en annan deltagare i allrummet. Simon kommer ut, stället sig 
bakom Nils och börjar massera hans axlar hårt samtidigt som han leende utbrister flera stön, ända tills Nils 
efter ungefär 10 sekunder utbrister “Aaaaj!”. Simon svarar “Det är massage!”, varpå han lutar sig ner vid 
Nils öra och med lugnare och allvarligare röst börjar ta ett “seriöst samtal” med Nils, en uppmaning till att 
sluta bete sig som han gjort. 

 

Som många andra ungdomar har cirkelns medlemmar en tämligen stökig och skämtsam 

gruppjargong. Det ingår inte i deras normbeteende att massera varandra bara för att ge massage. 

Simon använder dels ironisk homoerotik som en humoristisk ingång till att prata allvar med Nils. 

Han använder också fysisk positionering för att etablera en maktrelation (stå bakom någon som 

sitter ner med händerna på dess axlar). Han har där möjlighet att enkelt hålla den sittande nere 

och han kan utdela smärta, vilket han också gör. När han sen lutar sig när är han inne i den 
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sittandes intima sfär. Massagen är samtidigt en skämtsam homoerotik och ett mer allvarligt 

maktutövande. Den blir en ingång, ett verktyg för att göra situationen mindre laddad och kunna 

få med sig den andra, för att sedan kunna gå över till allvar. På detta sätt görs alltså 

homoerotik/homosexualitet å ena sidan som något otänkbart, ett skämt, helt i enlighet med den 

heterosexuella matrisen, å andra sidan som högst nödvändig närhet mellan män för att dölja 

själva våldet i situationen, “ladda av” en annars alldeles för våldsamt kodad maskulinitet. Här 

syns också en könsdualistisk uppdelning i form av man “tvingar” (aktiv/subjekt) annan man att 

trakassera (aktivt/subjekt) en kvinna (passiv/objekt). Med detta i åtanke, tillsammans den fysiska 

positioneringen och allvaret som situationen tillslut mynnar ut i, är det förstås svårt att betrakta 

som annat än en form av maktutövning; det intressanta i situationen är att se med vilka verktyg 

det görs. 

 

Som inom både hiphop och många ungdomssammanhang finns ett frekvent användande av 

sexuella kraftuttryck. Ordet knulla är ett välanvänt och mångsidigt ord som här fungerar som 

maktverktyg i flera bemärkelser (alla utom den “faktiska” betydelsen: sex). Ordet kan användas 

mellan två personer med betydelsen “jag ska sätta dit dig”, som ett hot, ett sätt att positionera sig 

som aktiv utövare gentemot en passiv mottagare (kvinna/homosexuell eller mindre maskulin 

man). Det kan också användas på liknande vis mot ett föremål som ett uttryck för att förstöra 

något, som vid ett cirkeltillfälle när en nyckelknippa blivit innelåst: “vi knullar glaset!”, något de 

enas kring. Dessutom kan det användas i positiv bemärkelse som ett sätt att uttrycka beröm kring 

en bedrift: efter att en ny medlem gjort en oväntat bra inspelning påpekar medlemmarna glatt hur 

“han knullade beatet!”. Här görs beatet till den passiva mottagaren som inte förstörs (som 

glasrutan) utan snarare tillförs något genom handlingen. Vi ser hur ords betydelse är nästintill 

godtycklig och styrs till stor del av sammanhang och tonfall, snarare än meningsbyggnad och 

någon slags ursprunglig betydelse. Gemensamt för de olika innebörderna är dock att någon görs 

till den aktive maktutövaren (subjekt) vars handling utförs gentemot någon/något som inte kan 

göra motstånd utan bara “tar emot” (objekt). Uttrycket “knulla” är alltså, i detta sammanhang, 

endast godtyckligt inom den heterosexuella matrisen. 

 

På liknande sätt används uttrycket “sug min kuk” ofta och på olika sätt: 

 



 

41 

FÄLTANTECKNINGAR, DECEMBER: Nils sitter i allrummet (tillsammans med några andra i 
soffan) och freestylar, mest på skoj. När Simon går förbi rappar Nils i förbifarten om att Simon är “re” 
(retarded). Simon, som då befinner sig borta vid dörren till lilla rummet (fem meter bort), lägger på ett argt 
ansiktsuttryck och säger något i stil med “ey, passa dig”. Nils ler och säger “men Simon, jag älskar dig, det 
vet du”. Simon svarar då “Sug min kuk” och sen “men det är lugnt” 

______ 
 

Simon och en av mentorerna pratar om en kommande spelning. Forskare 1 skjuter in att lokalen har en 
skejtramp och Simon vänder sig mot en annan deltagare vid bordet bakom och uttrycker sin förvåning. När 
deltagaren svarar utmanande “You think I didn’t know that? I was there all the time when I was 10” svarar 
Simon “Suck my dick why didn’t you tell me?”. Ingen i rummet visar någon särskild reaktion på Simons 
ordval. 

 

Den huvudsakliga innebörden tolkar vi som ett sätt att säga “Dra åt helvete” och fungerar genom 

att positionera sig över någon. I det senare av exemplen syns dock ett användande som kan 

tolkas som ett utryck för en slags upprördhet (“Dra åt helvete/vad fan då!”) men även en slags 

förvåning och upprymdhet, i stil med “Dra på trissor!” eller “Kyss mig därbak!”. Detta visar på 

en helt annan vidd av godtycklighet än “knulla”-variationerna, och hur pass långt “Suck my 

dick” kan destabiliseras i sin betydelse, trots det homosociala sammanhanget. 

 

Samma uttryck, fast på svenska, utnyttjas vid ett tillfälle av Jakob när han försöker få Nils 

uppmärksamhet: 

 

FÄLTANTECKNINGAR, NOVEMBER: Några av ungdomarna sitter i soffan i allrummet och 
pratar. Andreas står lite vid sidan av soffan och försöker berätta en historia. Jakob har redan hört den men 
både han och Andreas försöker båda få uppmärksamheten hos Nils som sitter bredvid Jakob, men Andreas 
är upptagen med att prata med Eva. Till slut säger Jakob: “Ey hur gamla var du och X12 när ni sög 
varandras kukar?” Andreas vänder sig genast mot Jakob och säger “Va?”, Jakob svarar då direkt “Aa just 
det, LYSSNA!” och viftar mot rödhåriga Andreas, som för att visa på vem. 

 

Här refererar Jakob till en mer konkret handling för att sätta Andreas ur balans. Till skillnad från 

“sug min kuk” som används slentrianmässigt och tvetydigt påstår Jakob att Andreas och X har 

haft en faktisk homosexuell relation, vilket får önskad effekt. Homosexualiteten är inte i sig 

poängen med utsagan, utan används som ett verktyg för att skapa förvåning och påkalla 

                                                
12 X är en av deltagarna i studiecirkeln. X nämns dock inte övrigt i materialet, varför vi fann det potentiellt 
mer förvirrande än underlättande för läsaren med ett fingerat namn enbart vid ett tillfälle. 
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uppmärksamhet, vilket görs genom en konstruktion av homosexualitet som uppseendeväckande, 

otänkbart, oönskat. 

 

Sedda som rena kraftuttryck kan de sexuella utsagorna ses som en del av en homogen 

gemenskap med egna regler för hur mycket man kan tänja på språkliga och sociala gränser. De 

uttryck som de använder mot varandra förutsätter en relativt jämbördig nivå, då de aldrig 

används mot några av de vuxna. Däremot är det tillåtet för både ungdomarna och de vuxna att 

referera till andra aktörer. Vid ett tillfälle sitter studiecirkelns ledare och en grupp på cirka 8 

stycken av ungdomarna i sofforna i allrummet och pratar om en TV-serie med en rappare på 

MTV. Cirkelledaren säger “MTV sög så mycket pung så jag slutade titta”. Kommentaren 

passerar obemärkt i sammanhanget, men utgör ändå, menar vi, ett talande bildspråk för hur även 

mentorn själv delvis är en del av “deras diskurs” (med andra ord en överlappning mellan 

“ungdomsdiskursen” och “vuxendiskursen”), en diskurs som gör distinktionen heterosexualitet-

homosexualitet. 

 

Utsagorna förutsätter även, i likhet med de “ironiskt homoerotiska” utsagorna, en klar 

heteronorm och tydliga icke-uttalade överenskommelser om vilka beteenden som är tillåtna och 

icketillåtna och kan därför användas till att sätta varandra ur balans. Parallellt med detta 

utmanande finns en ömsesidig respekt och samhörighet och gruppmedlemmarna har, som nämnts 

under avsnittet “Hiphop/förortsperformance”, inga problem med att kindpussa varandra som en 

del av deras hälsningsritual.  

 

Detta tema kan ses som en illustration över hur hur sexualitet gestaltas i en så gott som homogen 

manlig miljö med kraftigt identitetsskapande följder. Detta sker på ett rent lingvistiskt plan och 

på ett socialt plan genom användandet av accepterad hiphop-terminologi, positionering och 

kroppsspråk. Temat ger en bild av relationen mellan sex och makt men även sex och våld samt 

de heteronormativa förutsättningarna för samspelet. 

 

Sammanfattning av observationer 

I observationerna urskiljer vi konstruktioner av studiecirkeln som en maskulin förortssfär. Detta 

görs dels genom en hälsningsritual som läses som ett i viss mån ras/etnicitets- och 
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klassöverskridande hiphop/förortsgörande, dels genom en vit cirkeldeltagares överdrivna 

anammande av en hiphop/förortsroll och gruppens allmänt positiva förhållningssätt till det.  

Vikten som läggs vid “pusshälsningen”, liksom i användandet av uttryck som “sug kuk”, visar 

dock på det performativa i detta maskulinitetsgörande och att de queera läckage i den skenbara 

stabiliteten. Samtidigt finns här i både ovannämnda uttryck, liksom i uttryck som “knulla” en 

koppling mellan sex, våld och makt som konstruerar dem som aktiva män som utför något mot 

en passiv mottagare, vilket används både dem emellan och gentemot objekt. 

 

 

5.2 Analys av intervjuer 

Denna del utgör den andra halvan av vårt resultatkapitel. Vi har, som beskrivits i avsnitt 4.3, valt 

att tematisera intervjumaterialet på ett relativt empirinära vis. De tre övergripande temana kallar 

vi hädanefter för diskursordningar, vilket innebär att vi ser var och en av dem som olika sätt att 

uttrycka sig kring ett visst ämne (vilket inte utesluter att de överlappar varandra och flyter ihop i 

olika utsträckning). De diskursordningar vi kommer att analysera har vi valt att kalla “Äkta 

hiphop”, “Plats och identitet” samt “Insider och outsider”. I detta avsnitt kommer vi i tur och 

ordning att analysera dessa diskursordningar var och en för sig med hjälp av den Laclau & 

Mouffes diskursteori, för att sedan sammanfatta resultatet och dra paralleller dem emellan. 

 

5.2.1 Äkta hiphop 

Denna diskursordning överlappar till stor del diskursordningen “Plats och identitet”, men vi har 

ändå valt att separera dem för att kunna se materialet i ett annat ljus och belysa andra saker. 

Inledningsvis kommer vi att beskriva vad som råder samstämmighet om genom i princip hela 

intervjumaterialet. Därefter kommer vi att undersöka var själva antagonismen står att finna inom 

diskursordningen, närmare bestämt mellan två diskurser: “äkthet som förebild-diskursen” och 

“äkthet som avskräckande exempel-diskursen” (hädanefter kallade “förebildsdiskursen” och 

“skepsisdiskursen”) som söker fixera begreppet “mainstream” och “äkthet” i relation till hiphop. 

Sedan kommer vissa motstridigheter inom de två diskurserna att undersökas, innan resultatet av 

analysen slutligen sammanfattas. 

 

Nodalpunkten för de båda diskurserna ser vi, i likhet med diskursordningen om plats och 
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identitet, som “hiphop”: det är vad tecknen hela tiden definierar, pekar tillbaka på. I båda 

diskurserna ser vi främst två tecken vars särskilt flytande karaktär inom diskursordningen, 

liksom inom många andra tänkbara diskurser, gör dem till flytande signifikanter: “mainstream” 

och “äkta”. 

 

Nedan följer tre citat som först och främst pekar på en viss samstämmighet inom 

diskursordningen gällande relationen mellan hiphop och andra genrer och uttryck: 

 

CITAT 1: (eftersom inga andra på intervjupersonens musikinriktade gymnasielinje rappar, ställs frågan: 
“Vad gör dom för typ av musik?”) 
 
sån här, ja typ pop, sån här man hör på radio typ hela tiden, typ sån musik 
Vad tycker du om sån musik? 
Alltså... det går att lyssna på men... inget jag, inget jag brukar göra 
 

_______ 
 

CITAT 2: dom gymnasierna som har estetisk inriktning, de flesta lärarna verkar vara skitkonstiga [...] det 
är bara massa konstigt folk 

_______ 
 

CITAT 3: däremot om man håller på med annan dans, om man skulle va en... balettkille, tror jag man kan 
bli behandlad ganska annorlunda, men just breakdance är ganska accepterat, i förortskulturen, det är en del 
av det, det är inte riktigt balett 
Hur skulle man bli behandlad då tror du? 
Jag vet inte, som folk, asså som... alla andra, vad ska man, quotar ”rikemansaktiviteter” 

 

Det finns en viss tendens genom hela intervjumaterialet att konstruera hiphopen i kontrast till 

andra musikgenrer/kulturella uttryck, och kanske i synnerhet utövare och konsumenter av 

respektive uttryck. I citaten görs det i relation till tecken som “radio”, “pop”, “skitkonstiga 

lärare”, “balett” och “rikemansaktiviteter”. I citat 1 fungerar “pop på radio” som en slags motsats 

till hiphop: det är något som de flesta håller på med, något som hörs “hela tiden”, något som “går 

att lyssna på” men inte mer. Detta förstärks av citat 2 som innehåller en av flera artikuleringar i 

intervjumaterialet av “konstig” i relation till människor som sysslar med annan musik, både i 

skolan och utanför. I citat 3 kopplas balett till “annorlunda” och “rikemansaktiviteter”. Alla 

dessa utsagor görs i samtal om hiphop, vilket gör det rimligt att se det som en diskursiv 

konstruktion av “det andra”, som hiphopen står i motsats till. “Den andra musiken” är 
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mainstream, görs av konstiga, annorlunda (och bara vissa) människor medan hiphopen är mer 

äkta, förort, normal, inte något som görs eller hörs av vem som helst. 

 

Emellertid finner vi i materialet viss antagonism mellan två diskurser om “äkthet” i relation till 

“mainstream”: 
 
CITAT 4: Framför allt för att man känner att han (rapparen Lo Key) verkligen lägger ner sitt hjärta och 
sin själ i musiken och att han är så underground så man får en connection till han som är mycket närmare 
än vad man skulle få om man lyssnar på Eminem eller någon sån artist. Eftersom han är så underground så 
har han mycket större möjlighet att faktiskt komma nära alla sina fans, snarare än om han har 5 miljoner 
fans. 
 
CITAT 5: Skitmånga rappare just nu dom säger saker dom inte egentligen är, eller dom inte egentligen 
gör. 

______ 
 
 
CITAT 6: Snoop har blivit skitdålig [...] då var han mer gangsta och sa hela tiden, allt han snackade om 
och typ, han var crip och sånt där [...] han sa inte bara att han sköt folk och sånt där, han sa det på ett roligt 
och bra sätt, men… sen nu på senaste tiden har han bara gjort massa bullshitlåtar. 

 
 

CITAT 7: Tyler är väldigt annorlunda… Snoop och Dre snackar ju aldrig om sånt där, och… asså han 
säger ord som dom flesta inte använder för att få, för att ge ut ett budskap [...] han älskar att göra folk arga. 
Han är bannad från England på grund av sina, vad heter det… texter. 

 

I citat 4 kopplas “underground” till “connection”, “närmare” och “fans”, och till “hjärta” och 

“själ”. Här görs alltså både en slags äkthet i relation till de som lyssnar, att befinna sig nära dem, 

och rapparens egen äkthet gentemot sig själv, som sedan förmedlas. Denna äkthet ställs emot 

“Eminem” och “5 miljoner fans”. Detta förstärks av artikuleringen i citat 5 av “(inte) egentligen 

är/gör” som konstruerar en dikotomi där vissa rappare är autentiska, andra inte. Här ser vi spår av 

både Berggren (2014) och Kalamka & Wests (2007) diskussioner om ett dominerande 

hiphopnarrativ som ständigt upprätthålls, även i så pass “små” utsagor som dessa. 

 

I citat 6 och 7 skapas en mer ambivalent definition av äkthet och mainstream. Den amerikanske 

rapparen Tyler [the Creator] ställs i kontrast till “Snoop och Dre”, varav Snoop kopplas till ett 

“då” då han var mer “gangsta” och “crip” och ett “nu” kopplat till “bullshit”. Äkthet kopplas 
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alltså inte till autenticitet och närhet gentemot en fanskara, utan mer en autenticitet i relation till 

“det typiska hiphop-narrativet”. Detta, som var äkta “då”, används för att konstruera det 

eftersträvansvärda i nutid: Tyler som är “annorlunda” genom texternas särprägel och den effekt 

det gett i relation till mer än “5 miljoner fans”: ett helt land. Ordet mainstream nämns aldrig, men 

att nå ut till “massan” görs minst sagt eftersträvansvärt. Inom förebildsdiskursen konstrueras 

alltså äkthet i relation till “närhet” och en konstruktion av mainstream som opersonlig, medan 

äkthet inom skepsisdiskursen görs mer till en äkthet gentemot hiphopen själv, för att sedan 

avfärdas i relation till det som är “annorlunda” gentemot denna “äkthetsnorm” inom hiphopen 

och som når ut brett genom att provocera, alltså i någon mening blir just “mainstream”. 

 

Hiphopens anknytning till förorten är, som visar sig tydligast i analysen av diskursordningen 

“Plats och identitet”, stark. Men här finns en konstruktion av äkthet som handlar om mer än bara 

det kollektiva:  
        

CITAT 8: Saker som jag ser, som jag upplevt. Det är, man kan ju uttrycka sig på många olika sätt, ibland 
vill man hellre rappa om det än att, liksom dansa [...] Jag kan relatera mycket mer till vad Lo Key säger i 
sina låtar [...] ofta så handlar det om hans egen uppväxt och vad han har sett i sitt liv och... mycket om hans 
mentala såhär ostabilitet, hur sjuk människans huvud kan vara ibland. 

 
_______ 

 
CITAT 9: Jag skriver typ exakt hur jag känner [...] ibland kan det vara att jag mår dåligt, då försöker jag 
kanske beskriva, speciellt känslan hur jag mår just då, ibland kan jag vara hur glad som helst, typ, skriva 
om att jag vill fucka ur över allting, liksom ba hålla på med musik, allting, beror på vad jag känner liksom. 

 

Citaten liknar i viss mån citat 4 och 5, men här finns ett tydligare fokus på det inre, äkthet mot 

sig själv som ett självändamål. I citat 8 kopplas “uppväxt” och det rapparen har “sett” i sitt liv till 

ett “mentalt”, “sjukt” tillstånd av “ostabilitet”. Snarare än att hålla det äkta gentemot en förort 

och berätta om sociala problem, skapas här en äkthet där du som rappare berättar om mentala 

problem. I citat 9 konstruerar ordet “exakt” en direkt överföring mellan det inre, måendet, och 

det yttre, texten, och “just då” att det du håller dig äkta gentemot, dig själv, ständigt är i 

förändring. En tendens som dock är tydlig i förebildsdiskursen är hur det alltid refereras till något 

kollektivt eller något allmänt, något mer än individen, i detta fall syns det i referensen till 

“människans huvud” i citat 8. 
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 Detta kan ställas mot ett citat ur skepsisdiskursen: 

        

CITAT 10: Det är en ny rappare som heter Slim Jesus, det är en vit kille han... han har en sång som heter 
Drill Time där han snackar om att såhär skjuta massa folk fast... det står till och med i början av videon att 
det han säger inte är sant [...] han bara ”the props in this video are not real” typ sådär och sen han har erkänt 
att... vapnena är fejk, blunten han röker är bara tobak och grabbarna som står bakom honom och viftar med 
pistoler är folk han hade hyrt och... men han säger själv... eh... han ba jag menar inte att... hota någon eller 
sådär, jag vill bara göra musik, det är den sorts musik jag gör [...] man måste ändå ha respekt för att han 
vågar, det är inte alla som skulle våga en sån där låt och sen säga jag är inte sån här. 
 

Inom skepsisdiskursen finns, som namnet skvallrar om, en viss skepsis gentemot vad det är som 

räknas som “äkta” inom hiphopen. Det äkta i dagens hiphop konstrueras i koppling till “blunt” 

(weed), “vapen” och “grabbar”, och äkthetsnormens starka fäste kopplas till att det krävs att en 

“vågar” göra det annorlunda, det förtjänar “respekt” att säga något om sig själv som sedan visar 

sig inte stämma. Här finns ingen äkthet mot något “inre”, “mentalt”, rapparen existerar bara i 

relation till omgivningen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att hiphopen konstrueras som mer autentisk i relation till andra 

ytligare genrer och uttryck. Däremot råder viss antagonism om vad “äkta hiphop” är och 

huruvida det är en förebild eller ej. Inom förebildsdiskursen konstrueras äktheten som närhet, 

både mellan känsla och uttryck och mellan rappare och fans - en slags delad värld. Inom 

skepsisdiskursen konstrueras äktheten visserligen som existerande, men mer i relation till hiphop 

“förr”. Det finns inget fokus på rapparen som en person som uttrycker sitt “inre” på ett autentiskt 

sätt, utan det handlar mer om att provocera, våga - bryta mot den delade världen. 

 

 

5.2.2  Plats och identitet 

Här syns två tydliga diskurser i intervjumaterialet som på många sätt skiljer sig från varandra, 

samtidigt som det även inom varje diskurs finns sprickor: vissa utsagor som stämmer mer 

överens med den andra diskursen. Den första diskursen har vi valt att kalla “Plats och kollektiv: 

en kollektivistisk hiphopdiskurs” och den andra “Obundenhet och individ: en individualistisk 
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hiphopdiskurs” (refereras hädanefter till som “den kollektivistiska/den individualistiska 

diskursen”). 

 

Nodalpunkten för de båda diskurserna bedömer vi vara “hiphop”. Hiphop är, precis som de nyss 

nämnda frågorna pekar på, det ord som diskurserna är organiserade kring, det tecken som hela 

tiden är närvarande i varje utsagas bakgrund. I båda diskurserna knyts “hiphop” som nodalpunkt 

samman med tecknet “folk(et)” vilket vi bedömer vara det mest rimliga att betrakta som en 

flytande signifikant, ett tecken som är extra öppet för att tillskrivas betydelse (både inom de 

diskurser som undersöks här, och inom många andra tänkbara diskurser). I den individualistiska 

diskursen fann vi även en flytande signifikant i orden “ovanlig/annorlunda/unikt”, något som 

kommer att utvecklas något senare i analysen. 

 

Inledningsvis kommer skillnaderna mellan de två diskursernas konstruktioner av hiphop i 

relation till plats och identitet att beskrivas. Därefter kommer fokus att riktas på de motstridiga 

utsagor som de båda diskurserna rymmer i sig själva, i vissa fall utsagor som skulle “passa 

bättre” i den andra diskursen. Delen avslutas med en sammanfattning av vad som kommit fram i 

analysen. 

 

Nedan följer utdrag ur två intervjuer, den första kategoriserad som tillhörande den 

kollektivistiska diskursen och den andra tillhörande den individualistiska diskursen: 

        

CITAT 1: Folk från förorten behöver också ett sätt att uttrycka sig på, dom behöver också ha en egen röst 
för att göra sig hörd, om man vill... rappa, eller graffa, dja eller dansa [...] det finns ett behov av det hela 
tiden [...] alla här ska kunna göra musik och representera sig själva. 
     
 
CITAT 2: Talang har ju inget med var man kommer ifrån [...] talang finns överallt [...] både från liksom, 
olika hoods i USA och [...] alla snackar om orten hela tiden, jag bryr mig mer om [...] vad du vill göra med 
musiken än var du kommer ifrån. Du har inte speciell talang för att du kommer från ett speciellt ställe. 

 

I citat 1 syns ett tydligt exempel på ett försök att fixera “folk från förorten” i relation till 

hiphopen, att göra ett kollektiv till hiphopens subjekt. Hiphop görs till en megafon för att nå ut. I 

en passage strax innan i samma intervju ställs hiphopen i kontrast till “rikemansaktiviteter” 
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(intervjupersonens egna citattecken) som exemplifieras genom nämnandet av “balett” och 

“klassisk musik” vilka kopplas till att “man” genom “historien” “sett ner på hiphop”. Detta gör 

användandet av orden “också” och “egen (röst)” mer begripliga. Genom dessa tecken 

konstrueras alltså en grupp människor i samhället som redan har tillgång till ett konstnärligt 

uttryckssätt, något som är deras, och en grupp som marginaliserats, men som genom hiphopen 

kan få “höras”. Angelägenheten i detta understryks av artikuleringen av det som ett “behov” 

(snarare än en möjlighet, ett verktyg eller liknande) och den historiska tidsaspekten förstärks av 

artikuleringen av att det finns “hela tiden”. 

 

I citat 2 syns ett motstånd mot vad som konstrueras som en hiphopnorm: folk från förorten som 

hiphopens subjekt. “Talang” är ett ord som ständigt återkommer i den individualistiska 

diskursen. Här ställs “talang” i ett slags motsatsförhållande till hiphopens geografiska bundenhet 

vid “orten”: “alla”, alltså en större grupp människor, kopplas till en förortsnorm medan “jag” och 

“du” till “talang” och “musik”. I citat 1 fixeras alltså hiphopens koppling till en viss plats och en 

viss grupp som självklar, ofrånkomlig, medan den i citat 2 fixeras som ett redskap som finns för 

alla, överallt, att använda. Det sistnämnda kompliceras dock en aning av sammankopplingen 

mellan “hiphop” och “hoods i usa”, där ordet “både” implicerar en kommande artikulering av 

något motsatt som ska understödja konstruktionen av hiphop som “för alla”, en artikulering som 

inte kommer. Förortsnormen i hiphop syns även i en diskurs som går emot den, kort sagt. 

En intressant språklig skillnad är hur tecknet “höras” ständigt återkommer i den kollektivistiska 

diskursen, men aldrig nämns i den individualistiska. Det kan sägas illustrera en viktig skillnad 

diskurserna emellan: i den kollektivistiska är din framgång i första hand bunden till din möjlighet 

att bli hörd av både “ditt folk” och “mainstreampubliken”, medan det i den individualistiska 

diskursen inte finns något “höras eller inte höras” eftersom framgång i första hand är kopplat till 

din individuella talang. Precis som i diskursordningen om äkthet menar vi att det här går att se 

diskurser som representerar två olika förhållningssätt till det traditionellt dominerande 

hiphopnarrativet: en som i mångt och mycket vill slå vakt om det, en som vill bryta upp det. 

 

Vad är poängen med hiphop egentligen, vad är dess funktion? 

Låt oss först titta på ett citat från den kollektivistiska diskursen: 
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CITAT 3: Det enda du behöver [för att lyckas inom hiphop] är respekten från folket [...] jag vill både att 
jag blir hörd och att de hör vad jag säger. Om jag säger “fuck the police”, håll med mig, fuck the police. 
Om jag säger till dom: “slå till”, dom behöver inte slå till dom, men tänk på det. 

 

I citat 3 konstrueras hiphop återigen i relation till ett kollektiv. Här finns ett jag, en ensam 

utövare som talar till en grupp, men jaget konstrueras i relation till kollektivet. Själva funktionen 

med hiphop görs till representation och det individuella projektet att “lyckas inom hiphopen” 

görs beroende av en utomstående bedömare, “folket”, som antingen ger eller inte ger dig sin 

“respekt”, hör eller inte hör dig. Detta blir än mer tydligt då det i en intervju från den 

kollektivistiska diskursen talas om en känd rappare från staden som har varit framgångsrik med 

sin musik. Hens framgång kopplas till ord som “toppen”, “sälja skivor” och “högsta chefen” på 

ett skivbolag, men passagen avslutas med en beskrivning av hens framgång: “Se på honom nu, 

hen är typ som en… värsta kändisen i Vingböle.” Denna ort, Vingböle, och en annan ort som 

nämns i den kollektivistiska diskursen, Stöckenäs, görs i princip synonymt med “orten” i den 

kollektivistiska diskursen, vilket i sin tur kopplas till både klass (“kriminella och fattiga 

områden”) och ras/etnicitet i relation till klass (“svenskar”, “oss”, “alla i Vingböle har blivit 

tagna av polisen”, “sitta i klistret”). Detta understryks av sammankopplingen av hiphop, förorten 

och uttrycket “fuck the police” som ett budskap som är viktigt för “folket” att höra och förstå. 

Det är dessa orter, stående både som exempel för det bredare konceptet “förorten” och som 

exempel av ett samhälle där klass och ras/etnicitet privilegierar vissa människor och 

marginaliserar andra, som hiphopen, som det uttrycks i en intervju, “fötts i”. Att tala för “orten”, 

och likt nämnda rappare få erkännande för det, görs till hiphopens överordnade funktion. 

 

Detta kan ställas i relation till två citat från den individualistiska diskursen: 

 

CITAT 4: Oftast så är det att, dom Odd Future [amerikanskt rapkollektiv] nämner bara en massa random 
grejer för att antingen göra folk arga, eller bara säga det, speciellt Tyler, han älskar ju att göra folk arga, 
han är bannad från England på grund av sina eh... vad heter det texter... jag tror han sa något brutalt om vad 
han skulle göra med Queen Elisabeth i någon låt [...] jag gillar att dom... att dom driver med så många. 

______ 
 
CITAT 5: Jag kanske nämner var jag kommer ifrån lite såhär, men det är inte såhär “kom hit och du får 
en kniv i dig”, såna här grejer. Det är mer, jag skriver mer om relevanta [...] jag försöker göra nåt unikt 
liksom, försöker mera använda texter och ordval som kanske inte alla använder. 
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I citat 4 och 5 syns framförallt ett fokus som är återkommande i den individualistiska diskursen: 

hiphopen som ett tänjande av gränser. Den flytande signifikanten är här “unikt”, något som 

återkommer i många varianter så som “annorlunda”, “ovanligt”, “random”, “ord som inte alla 

använder” och “eget sound”. Hiphopens funktion görs istället till individuell utveckling som 

självändamål genom sammankopplingen av tecken som “utvecklas”, “fokuserad”, “satsa” och 

“talang”. Här finns inget “folk” att representera, rapparen ska inte vara bunden till en plats och 

ett visst uttryck. Visserligen finns här “folk” som hiphoputövaren ska provocera, men det är, i 

motsats till den kollektivistiska diskursen, ett obestämt sådan. Det är inte folk som i ett kollektiv, 

i viss mån kopplat till en viss plats och vissa socioekonomiska förutsättningar, utan ett anonymt 

“folk” som i “en stor massa av olika personer”. Där ett uttryck som “fuck the police” i citat 3 

kopplas till representationen av ett kollektiv ställs ett snarlikt uttryck i citat 5, “kom hit och du 

får en kniv i dig”, i kontrast till “relevant (text)” och att göra något “unikt”, något som inte “alla” 

gör. “Alla” är kollektivet som pratar/rappar om orten, något den unika och geografiskt (och 

därmed kreativt) obundna individen kan konstrueras i motsats till. Det 

unika/ovanliga/annorlunda fungerar särskiljande genom att det är ett uttryck som konstrueras 

som tänjande av både musikaliska och moraliska gränser, och därmed något som är obundet och 

ens “eget”. På så sätt görs “att tänja gränser” till hiphopens överordnade funktion. 

 

Gemensamt för båda diskurserna är att det manliga könet, såsom “man”, “kille” och “snubbe” 

sällan nämns i intervjuerna. Dock finns här anledning att anta att mannen utgör den osynliga 

normen med tanke på hur kvinnor konstrueras, här i två citat från den kollektivistiska diskursen: 

 
CITAT 6: Till och med brudar, tjejer liksom, många lyssnar på hiphop, för hiphop börjar nu bli mycket 
bredare i sitt sound [...] folk börjar använda autotune och beatsen är lite mera turnupaktiga liksom, så folk 
kan dansa till det och sådär [...] underground hiphop och lite mer old school [...] då är det kanske lite 
smalare genre, inte så jättemånga som lyssnar, men dom som verkligen håller på med hiphop och sådär, 
dom kan nog lyssna mycket på det där. 

_____ 
 
CITAT 7: (på frågan “Det kommer nästan bara killar hit [...] Har du nån ide om vad det kan…?”) 
Det är för att tjejerna mest inte orkar [...] går bara runt, kanske chillar någonstans. Eller såhär röker. Dom 
röker inte på [...] Du vet hur typical tjejer är här, ortentjejer, dom bara går runt, kanske dricker på en 
powerking, bara såhär chitchattar, gossip. Det är därför, antingen stannar dom hemma eller så är de ute med 
vänner.  
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Det finns en viss tendens inom båda diskurser att koppla samman kvinnor med passivitet och 

periferi, tydligast i den kollektivistiska diskursen. Genom tecken som “till och med” och “bara” 

konstrueras kvinnor som skillnad, som den Andre, något som behöver definieras eftersom det är 

så udda. I Citat 6 kopplas de till “många”, “bredare” och “dansa”, de görs alltså i någon mening 

synonymt med en passiv mainstreampublik (som numer kan lyssna på hiphop eftersom den 

anpassats till dem), i kontrast till den mer klassiska (“underground”/”old school”) hiphopen som 

kopplas till “inte jättemånga” och “dom som verkligen håller på med hiphop” (vilka inte är 

kvinnor, eftersom “till och med”:et gör bara kvinnliga hiphopkonsumenter i sig till en nyligen 

övervunnen paradox). I citat 7 kopplas “ortentjejer” till passivitet, orkeslöshet och sysslolöshet. 

De varken rappar eller röker på, utan de är “typical” när de “bara” småpratar om vad andra har 

gjort (“gossip”). 

 

Det anmärkningsvärda i diskurser är inte bara orden, utan även tystnaden. I dessa intervjuer 

fanns, utöver citat 6 och 7, bara ett fåtal utsagor om kvinnor, utan särskilt stor betoning. 

Tystnader måste förstås inte läsas som exkluderande i alla diskurser - det skulle kunna innebära 

att det bara inte var relevant för vad som talades om - men i detta fall går det att delvis se dem 

som det. När det fortfarande existerar utsagor om kvinnor i diskurserna, om än få, är det 

intressant att de alla följer ett så tydligt mönster och inte vägs upp av motbilder. 

 

Det fanns även motstridiga utsagor inom både den kollektivistiska och den individualistiska 

diskursen. Inom den kollektivistiska låg motstridigheten främst i synen på hiphopens funktion. 

Här fanns, trots relativ samstämmighet om folk från förorten som hiphopens subjekt, å ena sidan 

en mer individualistiskt präglad kollektivism i tecken som “(att nå) toppen” och “hjälp” från 

“högsta chefen (på skivbolag)” kopplade till “respekten från folket”, å andra sidan en 

konstruktion av hiphop som ett kollektivt “behov” hos folk från förorten i kontrast till folk som 

alltid haft tillgång till “rikemansaktiviteter” som balett och klassisk musik. Även i den 

individualistiska diskursen fann vi, trots relativ samstämmighet om individen som hiphopens 

subjekt, en viss motstridighet i synen på hiphopens funktion. Å ena sidan konstruerades det 

individuella och unika delvis som att göra folk arga, provocera fram en reaktion - ett moraliskt 

tänjande av gränser, å andra sidan konstruerades det individuella och unika mindre i relation till 
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en tänkt publik och mer nära kopplat till individens förmåga till självförverkligande (att “satsa” 

och “utvecklas”). 

 

Sammanfattningsvis ska dock sägas att dessa motstridigheter inom diskursernas konstruktioner 

av hiphop i relation till plats och identitet är relativt små i jämförelse med skillnaderna mellan 

diskurserna. Den kollektivistiska diskursen konstruerar det geografiskt kopplade kollektivet, 

närmare bestämt “folk från förorten”, som hiphopens subjekt; en grupp som behöver höras, 

medan den individualistiska diskursen konstruerar det geografiskt och därmed uttrycksmässigt 

obundna och talangfulla jaget som hiphopens subjekt; en person som vill höras. Det 

kollektivistiska hiphopsubjektet blir till genom kollektivet och platsen, det får sitt värde och 

accepteras genom dess respekt; hiphopens funktion är representation, mycket enligt det 

traditionellt dominerande hiphopnarrativet. Det individualistiska hiphopsubjektet blir till genom 

att frigöra sig från det normativa hiphopkollektivet och de nära kopplade musikaliska och 

moraliska normerna, och göra något “eget”; hiphopens funktion är att tänjande av gränser i 

självförverkligande syfte, till stor del i motsats till det traditionellt dominerande hiphopnarrativet. 

 

5.2.3 Insiders och outsiders 

Inom denna diskurs ryms gruppmedlemmarna förhållande till samhället samt hur detta relaterar 

till deras syn på hiphop. Här tycker vi oss kunna urskilja två diskurser som vi valt att kalla 

“Insiderdiskursen” samt “Outsiderdiskursen”, där det förstnämnda kopplas samman med 

konformitet, att sköta sig och den hårt arbetande entreprenören och det andra perspektivet 

kopplas till utanförskap, protest, uppror och den individualism som behandlats i tidigare avsnitt. 

De representerar två olika förhållningssätt till samhället, auktoriteter (vuxna, skolan, polisen) och 

prestation. I vårt första exempel representeras outsiderdiskursen av Simon13: 

 

CITAT 1: Alltså, om jag ska vara ärlig, jag tror inte jag orkar med universitetet. Därför att antingen 
kommer det gå bra för mig med musik, eller så kommer det gå åt helvete. så... men, som man säger, if you 
fail you fail but you can still succeed too. 
 
CITAT 2: Jag har varit på hur många polissökningar som helst. Flera av dom klarat, flera av dom har jag 
förlorat grovt på. 

                                                
13 Alla namn är fingerade. 
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CITAT 3: Att kunna säga ord, till folket och dom lyssnar på dig och att dom förstår vad du säger. Det är 
värsta lycka för mig. Att de bara lyssnar. Och bara... not hating. Det är värsta lyckan för mig. Och det vill 
jag att jag ska gå till toppen med. 
 
CITAT 4: Jag är vad jag är själv. och jag *lovar* dig. Ingen av dom kan ändra det. 
Vad är det dom vill göra? 
Dom vill göra mig till en good boy. Men jag lovar dig. I’m on my worst behaviour. 

 

Simon vill bli framgångsrik men avfärdar en väg till framgång inom ramen för samhälleliga 

institutioner.  Tecknet “dom”, här representerat av lärare som utövare av samhällelig auktoritet, 

kopplas till “ändra”, en process som Simon inte accepterar. Han gör tydligt uppror mot den och 

påstår att de vill göra honom till en “good boy”, något som han menar inte kommer lyckas, och 

han upplever att hans beteende uppmärksammas mer än andras. Förutom skolan nämns polisen 

som auktoritär institution, som båda utövar makt över honom genom hans relation till droger. 

Hans droganvändande görs till en rebellhandling, dels av honom själv men också av samhällets 

institutioner som genom bestraffande gör honom som droganvändare till en “bad boy”. 

Simon konstruerar istället hiphopen som hans verktyg till att nå “toppen”, vilken går genom 

“folkets acceptans”. 

 

Simon nämner alltid hiphoptexter i kontexten av att tala till folket, uppmana dom till handling. 

Där Simon, i enlighet med den individualistiska diskursen i diskursordningen “Plats och 

identitet” (5.1.2), ser raptexter som ett provokationsverktyg uttrycks hans konfliktfyllda relation 

till samhället också genom handling - genom att inte sköta sig på lektionerna och en 

problematisk relation till polisen. 

 

CITAT 5: Jag har aldrig sett någon …”svensk”... Alltså nu menar jag inte någonting rasistiskt men jag 
har (...) aldrig i mitt liv sett någon svensk bli visiterad, inte bara här i Vingböle, i stan heller. De kanske har 
blivit det men jag har aldrig sett det. 
Det finns mycket rasism inom polisen tänker du, eller? 
Det är, det är hur jag ser det. 
Dom som du umgås med, har ni en liknande inställning till det här, liknande tankar? 
Alltså, nästan alla här i Vingböle har blivit tagna av polisen minst en gång. 

 

Genom sin artikulering gör Simon sig själv i intervjusituationen till en representant för 

Vingböles invandrare (Han har även vid ett flertal tillfällen under observationerna vänt sig till 



 

55 

oss och förklarat "hur det är här i Vingböle"). Det här är emellertid enda gången han tydligt 

markerar att hans egen utsaga inte är representativ för den grupp han talar för. Parallellt med sin 

konstruktion av sig själv som outsider och rebell så undviker han att vi som forskare (och därmed 

en del av etablissemanget) ska bilda en uppfattning av Vingböles invandrare som en fientligt 

inställd grupp. Han bemöter frågan om hans syn är representativ genom att hänvisa till 

erfarenheter av ett rasistiskt bemötande från polisen. Han beskriver en grupp som hanterar en 

utsatthet grundad på fördomar från ett ojämlikt samhälle utan att koppla ihop denna grupp med 

samma kritiska inställning till polisen som han själv har. Han balanserar skickligt mellan att vara 

en “bad boy” och inte göra hela den grupp han representerar till rebeller. 

 

CITAT 6: Så om man tänker på det, därför jag har också haft andra jobb, så är mitt sparkonto upp till X 
kr just nu. (...) Så jag har tjänat in ganska bra pengar. 
 
CITAT 7: Alltså, jag vill tjäna mina egna pengar tills jag är 18 så tänker jag flytta ut och 
köpa en, såhär, hyra en egen lägenhet så jag börjar på bra fot. 

 

"Om man tänker på det" eller "om man ska vara ärlig" är återkommande i samband med utsagor 

om egna bedrifter. Genom det görs hans utsaga till ett objektivt referat av fakta istället för att 

vara ett egna påstående som gör anspråk på något. Men det finns tydliga anspråk och ambitioner. 

Han poängterar hur mycket pengar han har sparade och att de ska gå till en lägenhet. Hans bror, 

som han har en tämligen nära relation med, jobbar på en “topprestaurang”. 

 

Simon gör framgång till något eftersträvansvärt men inte anpassningen till samhällets 

institutioner. Tvärtom görs istället hans ickeanpassning som en del av vägen dit. Han skapar en 

del av sin identitet genom sitt utanförskap som fungerar inom ett hiphopnarrativ: sin uppväxt i 

orten, sina kontakter, sin konflikt med polisen och sin relation till droger, samtidigt som han 

konstruerar sig själv som ambitiös artist på väg uppåt - en extrovert karismatisk showman. 

 

Den andra sidan, insiderdiskursen, representeras här av Tomas: 

 

CITAT 8: Förut när jag gjorde musik då var det typ bara här liksom, det var här och man freestyla med 
kompisar ute såhär men nu, jag jobbar på det här hemma, jag liksom försöker lära mig edita, jag försöker 
göra allt inom musik liksom, ba försöker bli liksom bredare i min kunskap liksom. och, men ändå, det är 
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ändå kul att komma tillbaka hit, jag är ändå här rätt ofta, det är ändå kul att komma tillbaka hit träffa alla 
liksom, bara rappa och aa. man utvecklas när man är här liksom så, för det är alltid competition, alla rappar, 
alla vill vara bäst liksom. 
 

Ordet “försöker” upprepas, och blir en understrykning av att han bara är påväg, inte är “färdig” 

eller “bäst”: en slags ödmjukhet eller blygsamhet. Detta förstärks av användningen av osäkrande 

ord såsom “ändå” eller, som i kommande citat, “säger det själv”: 

 

CITAT 9: Men annars alltså, jag är bra på att skriva också, i skolan, alla såhär skrivuppsatser i svenska 
såhär, får jag alltid skitbra i för jag är bra på att skriva. Som min musik är jag också bra på att skriva här. 
eller bra, kanske (hehe) säger det själv… 
 

CITAT 10: Som jag sagt så så börjar jag fokusera mer på skolan så jag pluggar eller ja, pluggar och 
pluggar, säger att jag ska plugga och pluggar en kvart såhära men jag har har väldigt bra minne, typ såhära 
glosor och sånt, jag har bra fotografiskt minne så jag kan bara kolla och så kan jag liksom. Som jag sa, om 
det är nånting jag tycker är kul eller motiverar mig då går det skitbra liksom. 

 

Citat 9 avslutas med en vaccination: “jag är inte så flitig som det låter” för att sedan kunna följa 

upp med “jag har bra minne” och “då går det skitbra”. “skitbra” kopplas till “kul” och 

“motiverar”, det är alltså en slags lustfylld framgång som konstrueras, det finns ingen annan 

framgång. Lite “vägen är målet”. 

 

Citat 11: Det är klart, man vill ju lyckas, man vill ju lyckas i musiken och liksom bo bra liksom, göra 
musik med stora artister och sådära och när man kommer till den nivån följer ju det med (pengar) liksom så 
det är klart, det är klart att man vill liksom bli rik, eller alltså, bli rik och rik alltså, man vill ha så man 
klarar sig liksom, men alltså, det är inte huvudanledningen. 

 

Tecknet “jag vill” och “jag försöker” används i utsagor om konstnärliga mål. 

I större sammanhang som “lyckas”, “bli rik”, “bo bra” används istället det mer allmänna och 

vaga“man vill ju”. Artikuleringen av “följer ju det med liksom” kopplat till nämnda tecken 

implicerar att de materialistiska sidorna av framgång “bara händer”, det är en naturlig del av det 

och ingenting du väljer/väljer bort. “Det är klart” kan inom diskursen läsas som en mild 

vaccination, som ett erkännande, liknande “okej då, det vill jag väl”, särskilt i koppling till det 

allmänna “man”. 
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CITAT 12: Jag dricker inte så jag, jag festar oftast inte. Alla mina kompisar gör ju det liksom, typ alla nu 
[...] dom dricker och festar, alltså, det händer ju att jag ibland rätt ofta är med också liksom men, aa… jag, 
jag super mig inte full liksom. Det gör jag inte. 

 

Tomas konstruerar inte sin identitet genom samma konflikt med samhället som vi ser hos Simon. 

Till skillnad från Simon kommer Tomas inte heller från förhållanden en traditionellt förknippar 

med hiphop. Han är på flera sätt vad Simon skulle kalla en “good boy”. Han sköter sig i skolan 

och undviker droger och alkohol, vilket ser ut att skapa en viss distans mellan honom och hans 

jämnåriga. Även om han på flera sätt kan ses som en “insider” i samhället så passar Tomas inte 

in i det klassiska hiphopnarrativet som förutsätter att man “tagit sig upp ifrån gatan” (vilket inte 

utesluter ett entreprenörsideal). För Tomas skapar detta emellertid ingen konflikt med 

hiphoputövandet. Han gör istället en tämligen luthersk arbetsmoral, “jobbar jämt”, och skapar 

snarare sig själv som hårt arbetande beatmakare och individualistisk lyricist, snarare än en 

identitet baserad på lokalitet och sociala förhållanden. 

Mellan dessa två sidor finns Andreas, som genom sin placering i “orten” delar både ett visst 

utanförskap med en kritik av samhällsinstitutioner med Simon. Han är dock inte i konflikt med 

samhället på samma sätt. Han tillhör inte heller en etnisk minoritet och visar inte samma behov 

av att positionera sig inom den grupp infödda svenskar han tillhör, vilket vi återkommer till i 

observationerna. Hans utanförskap är snarare grundat i lokalitet, psykologiska faktorer och 

familjesituation. “Utanför” kopplas till “splittrad familj”, “förflyttad”, “ungdomar”, “Stöckenäs” 

och “ADHD”. 

 

CITAT 13: Grejer som man känt när man har haft splittrad familj (...), jag har diagnostiserad ADHD, det 
får en att bli behandlad annorlunda. Jag har blivit förflyttad, har gått i 7 skolor och jag bor i Stöckenäs, ett 
område som ofta… alltså… förkastas om man säger så. 
 
CITAT 14: Varför är hiphop så förknippat med just droger? 
Det är för att hiphopen ofta föds i kriminella områden och i fattiga områden, där hiphopen föds, där 
cirkulerar allt det här omkring… 
 
CITAT 15: Jag tror att dom (polisen) är extra mycket på ungdomar som rör sig i 
förortsområden så… Det finns ju en högre kriminalitet i området än vad det är i andra områden. 

 

I sin beskrivning av relationen till den musik han lyssnar på nämns tecken som “mental 

ostabilitet”, “twisted”, “kampen i det psykiska”, “mörkare”, “depression”, “sjuka tankar”, 
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“schizofreni” På ett personligt plan konstruerar han hiphop som något som hjälpt honom relatera 

till sin egen diagnos. “ADHD” kopplas inte bara till “utanförskap” utan också till 

“blessing”(välsignelse) och “styrka” Utöver hiphopens koppling till “förorten” som ett verktyg 

för dess invånare att få ett “uttryck” och en “egen röst”. Hiphop konstrueras här som en viktig 

del av förorten men också som en väg därifrån, vilket vi också ser hos Simon. Samhällsbilden är 

mindre positiv - “Stöckenäs” kopplas samman med “kriminalitet”, “polisen” och “droger”. och 

“skolan” kopplas samman med “kaos”, “droger”, “bråk” och“gängfight”. Även här görs hiphop 

till en utväg: 

 

Citat 16: Känner du att hiphopen är något som ersatt det (kriminalitet)? 
Det har räddat mig väldigt mycket från det. 

 

Sammanfattningsvis kan vi inom denna diskursordning se olika sätt att konstruera sin identitet 

inom ramen för ett insider/outsiderperspektiv. Simon konstruerar sin identitet genom sitt 

utanförskap i egenskap av rasifierad ung man, vilket fungerar väl inom ett hiphopnarrativ: sin 

uppväxt i orten, sina kontakter, sin konflikt med polisen och sin relation till droger, samtidigt 

som han konstruerar sig själv som ambitiös artist på väg uppåt - en extrovert karismatisk 

showman. Tomas “insiderperspektiv” hindrar honom inte från att konstruera en egen hiphop-

identitet. Även om han inte kan backa upp sina utsagor med “street cred” så konstruerar han sig 

själv som hårt arbetande producent och rimsmed. Andreas konstruerar sin identitet som en del av 

en outsidergrupp, dels i egenskap av ålder, och som invånare i sin stadsdel. Han konstruerar 

också sitt utanförskap på ett mer individuellt plan, kopplat till sin familjesituation, 

utbildningssituation och sin diagnos. 

 

Sammanfattning av resultat, intervjumaterial 
Den största antagonismen som står att finna i intervjumaterialet går att klä i flera olika begrepp, 

men tydligast kretsar det kring det gamla och det nya. Inom hiphopen läggs stor vikt vid dess 

historia och äkthet, vilket blottläggs som tydligast i en fas då genren på många sätt är på god väg 

att bli “den nya popen” och kan både produceras av och lyssnas på av vem som helst. Här finns 

alltså en antagonism, i synnerhet gällande hiphopens ras/etnicitets-, klass-, och könsbundna 

dimensioner, i fråga om vad och vem hiphopen är till för. Tydligast tar sig antagonismen uttryck 
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i å ena sidan en positivt värderad konstruktion av hiphopen som kollektivistisk, platsbunden och 

rebellisk genom ord som “förort”, “närhet” och “folket”, gentemot en konstruktion av hiphopen 

som ett individualistiskt och gränsöverskridande verktyg genom ord som “ovanligt”, “unikt” och 

“talang”. Här konstrueras alltså två olika hiphopsubjekt: ett som kommer från och representerar 

förorten och dess invånare som “behöver höras”, ett annat som kommer ifrån “överallt” och som 

genom att bryta mot förväntningar på hiphopnormer om bakgrund och representation 

representerar sig själv, ett jag som “vill höras”. Det förstnämnda subjektet konstrueras som 

insider i hiphopen och outsider i samhället, det sistnämnda som outsider i hiphopen och insider i 

samhället. 
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6. Diskussion 

I detta avslutande diskussionsavsnitt summerar vi resultatet av studien i relation till vårt syfte och 

våra frågeställningar. Vi diskuterar sedan resultatet i relation till teoriavsnittet, den tidigare 

forskningen samt vårt val av metod. Uppsatsen avslutas sedan med några tankar om hur arbetet 

kan ligga till grund för framtida forskning. 

 

6.1 Summering av resultat med återkoppling till syfte och frågeställning 

I denna studie har vi studerat unga deltagare i en studiecirkel i hiphopskapande, både genom 

intervjuer och deltagande observationer. Syftet var att undersöka genom vilka diskursiva 

praktiker de konstruerade hiphop och hiphopidentitet, och ställa dessa i relation till sfärens 

normer. 

 

Sammantaget urskiljer vi tydliga antagonistiska element mellan olika diskurser om hiphop och 

identitet, som både reproducerar och utmanar normer inom hiphopen. Konstruktioner av hiphop 

finns ständigt närvarande i såväl mer samlade intervjuutsagor som i skämt, rörelser och olika 

former av fysisk interaktion deltagarna sinsemellan. I dessa utläser vi, i enlighet med flera 

forskares utsagor (Berggren, Kalamka & West), en stor medvetenhet om ett dominerande 

“hiphopnarrativ” som är kopplat till ett hiphopsubjekt som är man, rasifierad, i låg 

socioekonomisk ställning och från (och representant för) förorten, ingående i ett homosocialt, 

maskulint hiphopsammanhang. Här uppstår en konfliktlinje mellan två diskurser. Den ena 

diskursen slår på många vis vakt om detta hiphopnarrativ genom en konstruktion av hiphopen 

som nära förbunden med förorten, folket och en betoning av vikten av äkthet gentemot både 

detta platsbundna kollektiv och sig själv, i relation till mainstream. Den andra diskursen bryter i 

många avseenden mot det traditionella narrativet genom en konstruktion av hiphopen som nära 

förbunden med en geografiskt obunden individ med talang som gör något ovanligt och unikt.  

 

Antagonismen dessa diskurser emellan menar vi är symptomatisk för hiphopens nuvarande 

oerhört expansiva fas där allt större del av den blir en del av mainstreamfåran och allt fler 

människor, oavsett bakgrund, kan både producera och lyssna på den. Antagonismen bör därför 

ses som en ideologisk motsättning mellan kollektivism och individualism som har ras/etnicitets- 
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och klassdimensioner, sammanfattad i frågan: vad är hiphopens funktion? Bör hiphopen i 

framtiden vara lojal mot de underprivilegierade grupper som hittills representerats av den, och 

innebär “mainstreamifieringen” risken att den kapar sin historiska identitet - eller är hiphopens 

starka historiefokus konservativt och bör dämpas eller överges för att hiphopen ska kunna nå ut 

till så många människor som möjligt? 

 

Denna antagonism är dock klart tydligare i intervjuerna med deltagarna en och en. I 

observationer av själva studiecirkeltillfällena urskiljer vi att hiphopnarrativet trots allt har ett 

övertag i ungdomarnas språk, rörelser och interaktion sinsemellan. Vi menar att hiphopen 

konstrueras som maskulin och “förort” genom performativt maskulinitetsgörande som stärker 

sfären som homosocial, och avskiljer den från de få kvinnor som besöker den, något vi ser som 

ett uttryck för den heterosexuella matrisen. En ras/etnicitets- och klassöverskridande 

maskulinitetsdiskurs konstruerar alltså studiecirkelgruppen trots de två antagonistiska 

hiphopdiskurserna inom den, vilket görs i kontrast till kvinnor och icke-maskulina män. Det 

faktum att det så genomgående i studiecirkeln upprätthålls genom performativa handlingar, och i 

synnerhet sådana vi läser som queera läckage och vaccineringar, menar vi dock pekar på en viss 

förändringspotential där normbrytare inom en alltmer diversifierad hiphopkultur kan spela en 

viktig roll. 

 

6.2 Diskussion av resultat i relation till tidigare forskning 

Den tidigare forskning vi tagit del av som utgör fältet Hip hop studies har knutit hiphopens 

framväxt till det nyliberala paradigmskiftet från och med sent 70-tal och tidigt 80-tal, präglat av 

globalisering och ökade samhällsklyftor. Hiphopens sociala förankring kan i vår empiri med 

fördel förstås mot bakgrund av denna. Den kritik mot hiphopens nuvarande tillstånd som vi i vår 

studie sett har tagit sig uttryck i ett avståndstagande från en avsaknad av “äkthet” som kopplas 

till 90-talets samhällsrealistiska skildringar. Vi ser denna kritik delvis som en kommentar på 

hiphopens nuvarande expansion och ökade acceptans inom mainstreamfåran - det finns på ett sätt 

en tillbakagång till den “partymusik” som fanns under 70- och början av 80-talet, dock i ny 

skepnad. Kritiken kan dock tänkas inte ta full hänsyn till den kontemporära mångfald av 

socialrealistisk hiphop som faller utanför deras ram av “äkthet”. 
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I den tidigare forskning vi tagit del av såg vi även en kunskapslucka i studier av konstruktioner 

av kön och sexualitet inom europeisk och svensk hiphop, bestående i ett premierande av ras och 

klass som analysverktyg, samt vissa antaganden om maskulinitet och könsnormer.. Utöver detta 

såg vi en avsaknad av ett åldersperspektiv - forskning som involverar unga rappare, vilket vi 

ansåg relevant och viktigt att studera, i synnerhet med tanke på att köns- och sexualitetsnormer 

inom hiphopen har hunnit förändrats i väldigt mycket snabbare takt under 2010-talet än någonsin 

tidigare. På grund av avsaknad av åldersperspektiv valde vi att i första hand studera empirin som 

ett hiphopsammanhang snarare än ett ungdomssammanhang. 

 

Den tidigare forskningens problematisering av kritiken av hiphop som könsnormativ och 

sexistisk bör poängteras. Problemet är inte att hiphopens sexistiska sidor kritiseras, utan snarare 

att kritiken ofta implicerar att denna sexism är en inneboende del av hiphop och “svart kultur”. 

De köns- och sexualitetsnormer som vi sett reproduceras bör inte heller tolkas som enbart en 

produkt av hiphop utan istället ses mot en bredare bakgrund. Vi menar att vårt arbete bidrar till 

förståelsen av korsningarna mellan hiphop, maskulinitet och identitet som komplex och i ständig 

förhandling: hur en musikgenre och subkulturs snabba förändring aldrig går att förstå som enbart 

kopplad till klass, kön, ras/etnicitet, ålder eller någon annan kategori av ojämlikhet, utan alltid i 

korsningar emellan dem. 

 

Det kan tyckas att det uppstår viss dissonans mellan analysen av intervjumaterialet och den 

tidigare forskning som utgjort basen för studien. Detta visar bara på komplexiteten i 

genomförandet av en studie som denna, med andra ord att den är en läroprocess: att vi vid 

studiens början befann oss ganska långt ifrån ungdomarna vi var i färd att studera och interagera 

med och därför inte riktigt visste vad vi skulle vänta oss. Vore detta en uppsats på master- eller 

doktorandnivå hade vi eventuellt haft möjlighet att göra en mer detaljerad förstudie eller byta 

riktning - läsa om, läsa rätt - men så är tyvärr inte fallet. Därför låter vi det stå som det står och 

utgöra en illustration av arbetsformens stegvisa karaktär. 

 

 

 

 



 

63 

6.3 Diskussion av resultat i relation till teoretiskt ramverk och metod 

Det diskursteoretiska perspektivet och performativitetsperspektivet bottnar i en 

poststrukturalistisk syn på verkligheten och subjektets ontologi och epistemologi: hur de blir till 

och vad vi kan uttala oss om gällande dem. Eftersom vi använt perspektiven även som 

analysmetoder har detta givetvis avgränsat studien, eller konstruerat den, om en så vill. Vi ser 

inte det poststrukturalistiska fokuset på språk och performativitet som det enda sättet att förstå 

ungdomars hiphopidentitet. Däremot menar vi att det i synnerhet blir fruktbart i studier av just 

ungdomars identitetssökande och prövande av olika subjektspositioner: en tid i livet då en på 

många sätt har ett väldigt flytande aktörskap, sliten mellan barn och vuxen. Perspektivet har 

emellertid inte tillåtit oss att läsa in allt för mycket i deras identitet som de inte själva gör eller 

säger. Visst har vi gjort vissa antaganden om kön och etnicitet, men vi har inte kunnat säga att 

dessa korrelerade med deras uttalanden om sig själva, hiphopen och samhället, vilket exempelvis 

en mer fenomenologiskt präglad intervjustudie skulle kunnat ha som utgångspunkt. 

 

Som nämnts redan under avsnitt 4.4 låg en viss begränsning i användandet av den 

diskursteoretiska metoden på intervjumaterialet, (framför exempelvis diskurspsykologi eller 

kritisk diskursanalys), i synnerhet i fråga om små element såsom talrytm, tvekan och emfas som 

hör talad diskurs till. Vi står fast vid att en syntes av diskursteorin med något av dessa perspektiv 

vore intressant i analys av intervjumaterial, men att vår avgränsning var nödvändig för att studien 

skulle färdigställas inom tids- och mängdramarna och inte heller bli alltför spretig. Utöver detta 

väljer vi att se studien som ett utforskande av diskursteorins fördelar och begränsningar som 

ensam analysmetod. 

 

Våra metoder för materialinsamling, intervjuer och deltagande observation, har förstås också 

sina begränsningar. Det går förstås inte bortse från möjligheten att vårt val av deltagande 

observation som metod satte större fokus på de mer extroverta i gruppen, vilket i sin tur skulle ha 

påverkat vårt resultat. Samma sak gällande intervjuer, då vi bara valde att göra intervjuer med 

ungdomar som vi bedömde skulle klara av det, det vill säga inte känna sig för pressade och på så 

sätt generera material som faktiskt var etiskt att använda (mer om detta under avsnitt 4.5 och 

4.6). Vi var medvetna om denna risk, och blev det än mer under studiens gång. Emellertid gör 

vårt fokus på tal och handling oundvikligen att de som hörs och syns mer också blir mer 
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representativa; visst kan även en stillasittande person med “nollställt” ansiktsuttryck analyseras 

som en performativ handling, men inte alls lika utförligt. Utöver detta valde vi även, trots att vi 

anonymiserat alla deltagare, att inte använda oss av vissa observationer då de blev alltför 

utpekande av personer med låg social status i gruppen. Vi ser det däremot som en viktig lärdom 

både för oss själva och inför annan framtida forskning: att redan från början försöka hålla ögonen 

på de tystare personernas ofta förbisedda göranden, för att undvika att i alltför hög utsträckning 

reproducera extroversionsnormen. 

 

6.4 Förslag på framtida forskning 

En studie av detta slag bör ses i relation till andra likartade studier för att skapa en mer 

sammanhängande bild av fältet. Det begränsade omfånget för en C-uppsats påverkar givetvis 

även reliabiliteten. Detta är dock något som skulle kunna utvecklas inom det större omfång som 

en uppsats på master- och doktorandnivå kan erbjuda. Vi menar dock att denna uppsats, bland 

flera, pekar ut eventuella riktningar för framtida forskning. Vidare sociologisk forskning skulle 

med fördel kunna fokusera på kvinnligt identitetsskapande eller identitetskapande bortom en 

heteronormativ kontext. I allmänhet skulle vi vilja se ett större fokus på relationen mellan mer 

normativa hiphoputövare och hiphop-outsiders i form av både kvinnor, hbtq-personer och 

landsbygdsbor såväl som personer ur vit övre medelklass. 

Utöver diskursanalys ser vi etnografiska metoder som särskilt fruktbara. Hiphop är en rik och 

synnerligen levande genre med stark social förankring och erbjuder enligt oss en effektiv ingång 

till att studera unga människors identitetsskapande och sociala förutsättningar. 
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Stort tack till alla i studiecirkeln, som låtit oss vara med på ett hörn under 

hösten! 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Allmänt i bakhuvet: Konkreta frågor, t ex om konkreta situationer. 

                                Försök styra in det på saker som säger något om kön och manlighet 

                                Var uppmärksam på grejer de säger som har med identitet att göra 

1. Info om intervjun 

- fokus på hiphop och ungdomar, att vara ungdom idag. 

-”det kanske är självklart för dig men inte för oss” 

 

2. Inledning 

-kan du berätta lite om dig själv? 

-och så flikar vi in grejer de inte tar upp eller om de inte vet vad de ska säga. 

 

3. Skola, fritiden, hemma 

Skola 

 - kvinnlig och manlig prestation: 

 Vem lyssnar på läraren och pluggar mycket? Vem stör? Vem skrattar alla med, vem skrattar alla 

åt, vem tar mest plats? 

 - kring badboy-identitet: är det många andra som gör samma sak? hur reagerar folk i skolan när 

du/någon gör si eller så? Är det samma sak här i studiecirkeln? 

- Föra in på hiphop: vet folk om att du rappar? Är det andra i skolan som rappar? Känner ni 

varann? Brukar ni göra det i skolan? 

 

Fritiden 

 - Vilka umgås du med? 

 - Är du tillsammans med någon/har varit? 

 -  Vad brukar ni göra? Hur tänkte/kände du då? 
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Föra in det på historier: jaha, vad hände sen? 

Föra in det på hiphop: rappar du/ni något på fritiden? Hur gör ni? 

 

-hur ser familjen ut 

-relation till föräldrar och syskon 

 - Vet dom om att du rappar? Vad tycker dom om rap? 

 

4. Favoritrappare 

-försöka styra mot tydliga “manlighets-rappare”, typ entreprenören Jay-Z och liknande. 

 

5. Hiphop 

 - Kommer du ihåg första gången du kom i kontakt med hiphop? 

Möjliga följdfrågor: 

 - Hur kändes det? 

 - (Vad var det som fick dig att fastna?) 

 - Vem introducerade dig, vilka lyssnade ni på? 

 - Kommer du ihåg första gången du prövade att rappa? 

- Lyssnar du och dina vänner på någon annan musik? 

Koppla det till bostadsort: 

 - Hör man mycket hiphop där du bor? 

 - Är det många andra där som rappar? 

 

6. Framtiden 

 - Har du valt gymnasie, eller vilken gymnasielinje går du? 

 - Vad vill du göra i framtiden? 

 

7. Låten 

-vad handlar den om? 

-varför valde du den? 

-vad gillar du med den här artisten? 
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Bilaga 2: Missivbrev        
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser sociologi C på Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. 
Under denna termin skriver vi en uppsats om rap som ett sätt att uttrycka sig för ungdomar, där 
vi är intresserade av hur ungdomar själva på olika sätt tänker kring sitt rappande. 
 
Vi är alltså intresserade av att intervjua dig som läser det här, för att få lära oss mer om rap som 
sätt att uttrycka sig på, och vad det kan innebära för dig. 
Vi kommer här först att förklara vilka förväntningar vi har, sedan vad som gäller för dig som 
intervjuas. 
 
Vi hoppas kunna göra ungefär 10 intervjuer, de flesta av dem med personer en och en, och sedan 
en intervju där ni är flera som pratar tillsammans med oss. Att vi ska göra så många intervjuer 
innebär att vi behöver göra dem så snart som möjligt. Om du först tackat ja, men sen inte kan 
eller vill vara med vill vi därför gärna veta det så snart som möjligt så vi kan hitta någon annan. 
Intervjun kommer att vara ca 40-45 minuter lång, det går att ta kort paus efter halva om du vill. 
 
Som vid all annan forskning finns det vissa saker som gäller (Vetenskapsrådets forskningsetiska 
riktlinjer): 
- Ditt deltagande är helt frivilligt. 
- Du är helt fri att hoppa över frågor du inte vill svara på, eller när som helst avbryta intervjun. 
Du behöver inte förklara varför för oss. 
- Intervjun kommer att spelas in, och efteråt kommer vi att skriva ned det som sagts. 
- Det som du sagt kan komma att citeras i vår uppsats, men dina svar är anonyma (ingen som 
läser ska alltså kunna förstå att det är du) 
- När vi har skrivit ned allt från intervjun kommer inspelningen att raderas, och när vi skrivit 
färdigt hela uppsatsen kommer anteckningarna från din intervju att slängas. 
- När uppsatsen är färdig kommer den att ges till dig och alla andra deltagare (de som vill) och 
Uppsala Universitet. Den kommer också att publiceras på internet. 
 
Om du har de minsta tveksamheter eller frågor kring intervjun: fråga oss! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Kasper Englund & Adam Holm 
 
Kasper Englund   Adam Holm 
076-0811286    070-7952487 
kasperenglund@live.se  holmadam@hotmail.com 
 
 
Handledare: Anna Samuelsson 
Befattning: forskare på Centrum för Genusvetenskap, Uppsala Universitet 
018-471 5763 
anna.samuelsson@soc.uu.se 


