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1.0 Inledning 
 

Hiphop är en rörelse som växte fram i Bronx, New York på 1970-talet där medborgare i 

slummen fick sin röst hörd genom att förmedla politiska budskap genom musik, konst och 

dans. Hiphopen har nu växt till att bli den bäst säljande musikstilen i världen. Dock är 

hiphopens autenticitet och etnifiering de två teman som tydligast förknippas med stilen, och är 

fortfarande ett väldigt känsligt ämne att diskutera.   

 

Det framgår för oss väldigt tydligt hur olika medier beroende på ambition, insikt och syfte 

både kan ge en saklig och tydlig bild av olika företeelser inom hiphop-kulturen, samtidigt som 

den kan vara helt felaktig. Vi tror att media har haft en avgörande roll gällande uppfattningen 

av hiphop-kultur. Just därför har vi valt att studera mediebilden av hiphop, med fokus på 

svenskskrivna tidningsartiklar. 

 

Den mediala bilden av hiphop i Sverige skapades genom filmerna Beatstreet, Wild Style och 

Style Wars i början av 80-talet vilka skapade den autenticitet som publiken sedan satte som 

standard för hur hiphopen samt ”hiphoparen” skulle vara. Här startar diskussionen om hiphop, 

där hiphoparen som person är stereotypiserad och skapad genom en långt gången 

essentialisering. Varför finns det till exempel kopplingar mellan folk som bor längs med den 

blå linjen i Stockholm och 50 Cent?  

 

Vi vill se hur ”den andre” framställs, vilken är en främmande individ som antingen glorifieras 

eller utbringar rädsla. ”Den andre” blir i detta fall den ”främmande” svarte ”mannen” vilken 

är uppvuxen i det amerikanska ghettot och som är en motpol mot den vardag som vi har i 

Sverige. Genom fördomar blir ”Den andre” härmed hiphoparen, en stereotyp vilken 

recensenten lägger sitt fokus på. Vi vill se hur recensenten förhåller sig till ”den andre” och se 

om bilden av hiphoparen är nyanserad eller om försök till neutralitet eftersträvas. Uppsatsen 

kommer att vara drivande där vi tar upp olika exempel och diskuterar efter de teoretiska 

aspekter vi har valt. Hur långt har vi kommit idag gällande accepterandet av hiphop utifrån ett 

etniskt perspektiv? 
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En stor fokus kommer att ligga vid journalisternas tankar om etnifiering och hur vanligt detta 

är gällande diskussionen om hiphop. 

2.0 Syfte & frågeställningar  
 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur svenska journalister förhåller sig till hiphop som 

kultur med fokus på musikformen, där vi särskilt kommer att fokusera på de passager där 

journalisterna tittar på etniciteten samt den autenticitet som hiphopen förväntas ha. Vi har sett 

genom att ta del av medietexter om hiphopmusiken att det läggs en mycket stark betoning på 

vad som är äkta. Allt kräver en autentisering på olika sätt och de olika formerna av 

autentisering har till viss del utvecklats men stora delar lever fortfarande kvar och har inte 

utvecklats mycket historiskt. På samma sätt som det på sjuttiotalet under hiphopens födelse så 

kunde räcka med att vara svart eller latinamerikan för att klassas som kriminell kan de genom 

sin etnicitet klassas som hiphopare genom stereotypiserade "ghettopersonas" som skapats via 

medier och åskådarens fördomar.  

Dessa fördomar och stereotypiseringar lever i allra högsta grad vidare ända till nutid och blir i 

en förlängning del av den autentisering som är så viktig inom hiphopkretsar. Det är inte bara 

utomstående utanför hiphopkulturen som ser på etniska kriterier som del av en autentisering 

av personen utan också inom kulturen så lever dessa etniska förutsättningar till stor del vidare 

som något som kan förstärka eller underminera en hiphopares autenticitet. Till exempel har en 

vit rappare mer att bevisa än en svart rappare endast på grund av sin hudfärg. Exempel i 

svensk hiphop kan vara till exempel en rappare som Petters behov att uttrycka sin äkthet för 

att kompensera faktumet att han är vit från centrala Stockholm. När det gäller autentisering 

behöver definitionen av att vara ”äkta” inte bara handla om etnicitet. Ekonomisk bakgrund 

och social status är andra attribut för att ge sig själv en aura av autenticitet. Allt för att skapa 

en så ”äkta” framtoning så möjligt vilken går i enighet med den Amerikanska drömmen. Att 

komma från ingenting och bli rik och berömd. I enlighet med detta kan de kriterier som till 

exempel fattigdom, kriminalitet och att komma från en underklass glamoriseras och vara krav 

för en viss mått av ”äkthet”. Detta kan resultera i att vissa som vill lansera en karriär som 

musiker applicerar dessa kriterier för att passa in i mallen för en ”äkta” hiphopare även om de 

egentligen inte komma från en kriminell eller fattig bakgrund. Detta kan skapa andra problem 
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via etniciteten som att om du är svart så antas du vara en hiphopare tillika om du är vit får du 

kämpa extra mycket för att bevisa din autenticitet.  

Vi är noga med att påpeka att i använder oss av tre stucken begrepp i vår process, dessa är; 

Autenticitet, Essentialism och Stereotypisering som är vår utgångspunkt i relation till 

frågeställningarna och syftet, för att kunna få en så fokuserad syn på de problem. Detta för att 

sakligt kunna behandla frågeställningarna och sedan diskutera runt de problem och tillstånd vi 

tycker oss hitta. Detta tunnelseende har gagnat oss i analysen då det finns ett oerhört stort 

antal vinklar och ingångar som kan behandlas i analys och diskuteras.  

Detta kommer att studeras i ett urval svenska tidningsartiklar. Vi kommer även att titta på den 

kulturella spänningen mellan ”hiphop som globalt musikaliskt uttryck” och ”hiphop som 

livsstil med etniska förtecken”. Då vi nu har kommit till år 2009, där rasismen fortfarande 

ligger och gror, så är det extra intressant att se hur hiphopen, vilken ursprungligen är en 

afroamerikansk kultur, framställs i svenska medier. 

Syftet är inte att studera svenska medier utan att studera förhållningen mellan utvalda delar av 

svensk media och en viss del av hiphopkulturen. Det är dynamiken mellan kulturen, utövaren 

av kulturen och hur den behandlas av utvalda medier som är viktig och hur den kan tolkas i 

förhållande till vårt teoretiska perspektiv, metod och våra frågeställningar. Det ska också 

förtydligas att det vi läst och det vi fått fram i analys och diskussioner är tidsaspekten. Man 

kan i ganska många texter och tycka att det är skrattretande hur vissa journalisters inställning 

till hiphop var men det är faktiskt så i vissa fall fortfarande idag. Det finns många exempel om 

hur hiphop inte tas på allvar än idag men även om det är värt att nämnas så är det inte syftet 

att ta upp det i analysen. Orsaken att vi valt att förhålla oss till förhållandevis gamla texter är 

att vi vill se hur en utveckling såg ut under en viss tid. Hur det ser ut nu kan vara värt att ta 

upp men det anser vi, författarna att det är en helt egen analys, uppsats. 

Begreppet ”Den Andre” gör frågan om utanförskap gripbar. Begreppet passar in på grund av 

dess representation av något ”främmande”. Vi kommer att använda oss av begreppet i 

frågeställningarna för att konkretisera vilka aspekter och diskussioner vi tycker är viktigast att 

belysa i artiklarna. Hiphop i sig är ett begrepp som har olika betydelser för olika personer. 

Älskat och hatat, förstått och missförstått. Kultur, musikgenre eller bara affärer. Det finns 

enormt många aspekter på hiphop som inte bara är svårtydda för utomstående utan även en 
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insatt utövare måste lära sig att orientera bland en myriad av koder och chiffer som man som 

utövare förväntas att ansluta sig till och kunna tyda. Hiphopen som en kulturell företeelse är 

dessutom ständigt i rörelse och utveckling något olika medier gärna tar till sig. De är på 

många sätt anledningen till att vi vill skriva och förklara en mer insiktsfull diskussion runt 

detta ämne eftersom vi båda författarna anser oss vara väldigt insatta i hiphop kulturen.  Vår 

utgångspunkt är att hiphop-artisten/lyssnaren - exotiserad eller stigmatiserad – har blivit en 

medial stereotyp. Vi kommer att titta på kopplingen mellan musik och etnifiering och se hur 

journalisterna förhåller sig till dessa stereotypantaganden, vilket är viktigt då hiphop är en 

kulturyttring som kanaliserar flera saker, både inom och utom kulturen. Ett exempel på detta 

kan exempelvis vara att diskutera ryktet att folk boende längs med den blå linjen lyssnar på 50 

Cent och varför dessa kopplingar görs. Hur långt har vi kommit med dessa moraliska år 2009? 

Hiphopen är i allra högsta grad plågat att en stor mängd spänningar. Mellan till exempel 

autencitering, etnicitet och så vidare. Dessa spänningar bildar i sin tur flera förhållandesätt 

som i sin tur utvecklar fler spänningar och kan fortsätta i all evinnerlighet. Vi har redovisat för 

en del av dessa spänningar i uppsatsen och dessa spänningar tycker vi är de som ger uppsatsen 

en förhållning och en godtagbar dynamik. Men det skall också göras tydligt att vi inte har för 

uppgift att redogöra för alla de spänningar som kan uppstå i olika förhållandesätt inom 

hiphop, media och också i samspelet mellan de båda.  
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2.1 Frågeställningar 

 Vilken roll spelar frågan om ”autenticitet” och ”etnifiering” i svenska tidningsartiklar 

gällande hiphop? 

 Finns det någon skillnad på artiklar om svensk respektive amerikansk hiphop? 

 

2.2 Disposition 

I uppsatsen presenteras först urvalet och avgränsningen till utgångsmaterialet gällande hiphop 

som kultur och dess framställning inom medier. Sedan presenteras analysmaterialet och den 

metod som kommer att behandla materialet. En bakgrund av hiphop presenteras sedan med 

fokus på dess ursprung och utveckling fram till idag. Analysmaterialet är sedan indelade 

under separata rubriker där varje artikel analyseras var för sig. En slutanalys knyter sedan 

ihop materialet och skapar en helhet för en vidare diskussion. Detta stycke är till för att kunna 

jämföra materialet och titta på likheter och olikheter. Den sista delen av uppsatsen består 

sedan av en slutdiskussion där projektet som helhet diskuteras och där slutsatser efter 

analyserna knyts ihop och där personliga åsikter även förs fram.     

 

2.3 Urval och avgränsning. 

Hiphop som begrepp är ett samlingsnamn där fyra separata konstnärliga uttryck, som i 

sammanhanget kallas element (rap, breaking, graffiti, dj’ing), ingår. Avgränsningen börjar 

inom begreppet hiphop. Eftersom hiphop är en mångfacetterad kultur så har vi avgränsat oss 

inom hiphop-begreppet till att endast läsa och analysera svenskskrivna artiklar som behandlar 

hiphop som musikform. Den musikaliska delen av hiphop, som är mest tillgänglig och global, 

är något alla kan ta del av via olika medieformer vilket har låtit den växa till att bli en av de 

absolut störst säljande musikstilarna världen över.  

Artiklarna kommer att analyseras med hjälp av ”Den andre”. Detta teoretiska perspektiv avser 

att skapa en föreställning av de positioneringar som gjorts i media och, i förlängningen, visa 

hur hiphop/hiphopparen framställs i Sverige. Både rikstäckande dagstidningar och 

kvällstidningar har lästs för att omfånget av läsare ska bli så allmängiltigt så möjligt. 

Analysmaterialet är avgränsat till svenskskrivna artiklar som publicerats i några av Sveriges 

största dagstidningar.  I uppsatsen används också relevanta webbartiklar från Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och Göteborgs-Posten. 
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Svenska Dagbladet är en rikstäckande dagstidning vilken är naturlig att utgå från. Göteborgs-

Posten är dock endast relevant runt Göteborgsområdet men innehöll intressanta artiklar som 

behöver lyftas fram. Aftonbladet är den kvällstidning med flest läsare vilken känns väldigt 

naturlig att utgå från.  

Urvalet bestämdes utifrån sökordet ”hiphop” i olika former, till exempel hip-hop och hip hop, 

i artikeldatabasen Presstext
1
 vilken har ett stort arkiv med artiklar från större delen av svenska 

dagstidningar och magasin. Där inleddes processen att gallra bort de artiklar som handlar om 

olika delar av hiphop-kulturen. Sökningen var fokuserad på artiklar där stereotypbilden av 

hiphoparen är i fokus. Detta utifrån ”Den andre”-perspektivet i förhållande till hiphop-

musiken som genre, dess utövare och de man väljer att ge etiketten hiphopare. Detta kan 

resultera i att antalet artiklar kan skilja sig mellan de olika tidningarna.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 http://www.presstext.se/ 2009-06-01 

http://www.presstext.se/
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3.0 Teoretiskt perspektiv; ”Den andre” 
 

Begreppet ”den Andre” innehåller många associationer och tankesätt. Det finns ett flertal 

teoretiker som haft för avsikt att definiera begreppet. ”Den Andre” representeras ofta av 

utanförskap och rasism. Den väldigt påtagliga postkoloniala associationen finns ofta 

närvarande när begreppet diskuteras och det handlar i väldigt många fall om relationen och 

förhållningen till olika raser. Detta med tanke på att den vita ”civiliserade” världen mötte den 

svarta ”barbariska” världen under dramatiska omständigheter. Mötet mellan dessa världar som 

uppstod när Européer utforskade och koloniserade Afrika vilket ”färgade” förhållningssättet 

mellan vita och svarta människor i generationer framåt och gör det fortfarande på många sätt. 

“Den Andre” i detta fall den Afroamerikanska människan som ”upptäcktes” via expeditioner 

under 1600-talet och framåt, blev inte bara föremål för utforskning av de som befanns sig på 

plats utan beskrevs redan tidigt ingående av de olika befintliga medier som skickades hem och 

startade omedelbart mytbildningen av den svarta människan hemma hos de människor som 

aldrig upplevt något liknande.  

 

The progress of the great white explorer-adventurer and the encounters with the 

black African exotic was charted, recorded and depicted in maps and drawings, 

etchings and ( especially ) the new photography, in newspaper, illustrations and 

accounts, diaries, travel writing, learned treatises, official reports and “boy´s-

own” adventure novels. Advertising was one means by which the imperial 

project was given visual form in a popular medium, forging the link between 

Empire and the domestic imagination.
2
  

 

Med begreppet ”den Andre” kommer olika företeelser i materialet att analyseras och hjälpa 

till att bevisa den tes och ståndpunkt som uppsatsen grundas av. Begreppet ”den Andre” finns 

i sig i flera olika former och skepnader. De olika representationer av jaget som finns har 

ständigt den Andre som följeslagare och därav ett flertal beskrivningar och betydelser. Genom 

ett teoretiskt urval har Ove Sernhedes och Stuart Halls beskrivningar av den Andre passat in 

bra och hjälpt till att bygga upp en tankegång gällande den kommande analysdelen. Hall och 

Sernhedes utgångspunkter gällande diskussionen av ”den Andre” rotar sig ofta i 

motståndskultur, rasism, exotism, ungdomskultur tillika afroamerikansk kultur vilket på 

                                                 
2
 Hall (1997) Representation: Cultural representations and signifying practices, 240 
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väldigt många sätt passar in i hiphop. Detta leder oss direkt till utvecklandet av författarnas 

teser i uppsatsen. 

 

I Sernhedes bok Ungdomskulturen och de Andra presenterar han en essäsamling med sex 

olika texter som har ungdomskultur, den Andre och identitet som gemensamma nämnare. I 

boken finns förklaringar av den Andre med olika syften att diskutera olika kulturyttringars 

behov av identiteter oavsett avsändare och mottagare samt att detta problematiseras just i 

skapandet av nya identiteter av utövarna beroende på dess tidigare ursprung, må de vara av 

ras, ålder, ursprung, klass eller kön. Detta material är användbart tack vare diskussionen runt 

mediernas olika påverkan av subkulturer och i denna uppsats fokus på hiphop-musik.    

 

I boken Ungdomskulturen och de Andra behandlas utanförskapet och etnicitet runt flera olika 

sorters musikstilar som hot jazz, bebop, reggae, punk med mera. I flera kapitel så diskuteras 

så kallade svartas kulturer i förhållande till vita och använder etnicitet inom olika 

kulturyttringar som en självklar orsak till motpoler, binära oppositioner vilka i sig själva 

skapar möjligheter för rasism, exotism och olika former av den Andre.  

 

Med kapitel som till exempel: Ungdom och svart identifikation, från hot jazz till hiphop. Rap 

och multi-etnicitet. Svart kultur, motståndets estetik. Ungdomskultur, etnisk blandning och 

adolescens. Slaveriet och kultur som motstånd. Hiphop-musiken, ett ymnigt grenverk av 

stilar. Vita negrer och svarta albinos. Primitivism rasism och sexualitet, med flera, så är 

Sernhede inne på ett väldigt tydligt spår angående den Andre. Ett spår som är väldigt lika de 

tankebanor som vi jobbar med i vår uppsats och våra frågeställningar.  

 

Vi har jobbat med boken väldigt parallellt genom uppsatsen för att kunna påvisa våra analyser 

av artiklarna tydligare och jobba oss successivt mot att besvara våra frågeställningar .   

 

Sernhede menar att inom debatten gällande det främmande så anses det naturligt för 

människan att känna av en misstänksamhet mot ”annorlunda” människor där fördomen redan 

ligger och gror. Detta menar han vara missvisande och felaktigt men att det ändå inom 

debatten anses vara en del av den mänskliga naturen.
 3

   

                                                 
3
 Sernhede (1996) Ungdomskulturen och de andra, 198 
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Den andre fruktas inte för att han är ond utan för att han är annorlunda, 

främmande, olik, konstig, oren och obekant
4
  

 

Sernhede menar att ”den Andre” blev en påhittad motpol som den europeiska kulturen 

skapade för att rädda sitt eget skinn och kunna utveckla sin egen identitet som blev överlägsen 

och mer civiliserad. Upplysningsfilosoferna beskrev ”den Andre” som en vilde respektive 

”fruktad barbar”. Exotismen för ”den Andre” växer fram genom en längtan inför ”det 

främmande” där främmande platser och människor romantiseras. ”Den Andre” blir den 

västerländska kulturens motsats där föreställningen är att den romantiserade främlingen står 

närmre naturen. Stereotypbilderna grundas i det moderna samhället kontra ett samhälle där 

sensualism, bekymmerslöshet, äkthet och spontanitet ”lever”, en dröm.
5
 Viktig poäng!  

 

Teorin om ”den Andre” kommer i vår uppsats att ligga till grund för analysen. På grund av 

den skiftande innebörden av ”den Andre” är det intressant att titta på hur de olika 

definitionerna av begreppet används i specifika sammanhang. Detta ger utanförskapet och 

distansen som ”den Andre” representerar större djup i analysen.     

 

Stuart Hall har valts på grund av hans texter om etnicitet som ursprung av utanförskap. Han 

menar att ett svart utseende i många kontexter kan räcka för att döma en person till 

utanförskap Dessa texter behandlar också exotismen och hur den bidrar till utanförskapet som 

bildar den Andre. Dessa texter hjälper till mycket i analyserna och diskussioner om 

hiphoparen och den Andre.  

 

”Den Andre” växer sig större än bara en definition av utanförskap, ras eller tillhörighet. 

Begreppet blir en måttstock utefter vilken du kan definiera allt i sammanhanget inte bara en 

liten del av det. En del av analysen kommer att jobba med att bena ut och identifiera de olika 

rollerna då det inte är helt uppenbart vem eller vilka som är ”den Andre” i olika situationer. 

 

Begreppet ”den Andre” kan också flyta mellan roller i olika sammanhang där det inte alltid är 

helt självklart vem som är ”den Andre”. Då får man gå in djupare i analysen för att tränga 

                                                 
4
 Ibid, 45 

5
 Ibid, 80-81 
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igenom de första mest uppenbara tecknen i en text för att kunna läsa av på vilket sätt någon 

blir indelad i en viss grupp som sedan betecknas som ”den Andre”. Om det är utanförskapet 

som skapar den andre eller om det är just det utanförskap som markerar en tillhörighet som 

slår tillbaka och vänder på steken, som senare visar att ”den Andre” är helt tvärtom.  

Detta kan på gott och ont härstamma i den vanliga människans förmåga att klassificera och 

dela in saker och människor i olika fack på förhand. 

 

”Vi använder oss alla mer eller mindre av stereotyper, endimensionella, grovt 

förenklade och entydigt positiva eller negativa bilder av människor, platser osv. 

Skapandet av stereotyper är knutet till de processer som gör oss till mänskliga 

varelser.” 
6 

 

Här kan man med detta påstående göra sammankopplingar till mycket av de som vi är ute 

efter i våra analyser. Att utgångspunkterna inför olika texter på många sätt härstammar i 

stereotyper som sedan utmynnar i olika former av positiv eller negativ rapporteringar runt 

hiphop. Detta skapar antingen utanförskap eller samhörighet beroende på olika 

utgångspunkter som också leder till skapandet av ”den Andre” i olika former. Författarna 

ämnar att i alla dessa fall enligt urvalet av artiklar som ska användas i analysen utveckla de 

olika utgångspunkter som finns för att se vart de olika stereotyperna finns, skapas och påvisas 

för att utröna vart ”den Andre” hamnar i ekvationen. 

 

 

 

                                                 
6
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3.1 Binära oppositioner 

 

Binär, dubbel som har två beståndsdelar
7
 

Oppositioner, motståndare
8
 

 

Binära oppositioner kan beskrivas som radikala motsatser där ”olikheterna” står i fokus. 

Kända exempel på dessa är till exempel man/kvinna, yin/yang, svart/vitt med mera.  

Stereotyper ställs ofta emot varandra och jämförs för att föra fram de skillnader som finns 

mellan dem, därmed skapas identiteter. Stuart Hall använder sig av begreppet representation 

för att förklara detta, vilket är en komplicerad företeelse speciellt när det handlar om 

skillnader mellan människor. 

 

Thus, while we do not seem able to do without them, binary oppositions are also 

open to the charge of being reductionist and over-simplified swallowing up all 

distinctions in their rather rigid two-part structure /.../ One pole of the binary, he 

argued, is usually the dominant one, the one which includes the other within its 

field of operations.
9
 

 

Katheryn Woodward förklarar att identiteter skapas i förhållande till andra identiteter och att 

denna form uppträder oftast som binära oppositioner. ”Difference can be constructed 

negatively as the exclusion and marginalization of those who are defined as 'other' or as 

outsiders (as is argued by Hall /.../ in the context of racist stereotypes in particular).”
10

 Stuart 

Hall skriver att rasismen bygger på en kraftig binär opposition mellan den vita och svarta 

civilisationen där de karaktäristiska biologiska särdragen spelar in.  

 

Vi använder oss alla mer eller mindre av stereotyper, endimensionella, grovt 

förenklade och entydligt positiva eller negativa bilder av människor, platser osv. 

Skapandet av stereotyper är knutet till de processer som gör oss till mänskliga 

varelser.
11

   

 

                                                 
7
 Bonniers Compact Lexikon 99, s 107 

8
 Bonniers Compact Lexikon 99, s 813  

9
 Hall Stuart (1997) Representation: Cultural representations and signifying practices, 235 

10
 Woodward Katheryn (1997) Identity and difference, 35 

11
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Det diskuteras ofta om hiphop-kulturen är en konstform eller en livsstil. Konst kontra livsstil. 

vilka ofta går hand i hand tack vare att intresset blir en stor del av ens liv. Dock tillhör denna 

kultur en del av svarthetsfrågan där stereotypen av den unge svarte mannen i dagens samhälle 

antagas ha hiphop som ”livsstil”. Detta blir en drivande tes i analysen att titta närmare på. 

 

3.2 Van Dijk: The ideological square 

Van Dijk tar upp fyra stycken argument som separerar sociala grupper från varandra med 

utgångspunkten och argumentet ”vi och dem”. De fyra punkterna är:  

 

1. Vi är bra 

2. Ni är dåliga 

3. Lyft fram våra goda sidor 

4. Fokusera på deras dåliga sidor 

 

Detta kan relateras till föregående kapitel där tanken grundas i föreställningar om olikheter 

vilka blir självklara motpoler, dock endast skapade i teorin. Detta är en essentialisering i 

grund och botten vilket är ett bra begrepp att använda för att se hur människor påstår saker 

och sedan tar det ett steg längre. Detta är ett bra sätt att till exempel analysera skribenters 

tankesätt där deras föreställda fördomar har byggts på och där det endast är fokus på det 

negativa.
12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
12
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4.0 Metod och material 
 

För att avgränsa materialsökandet så består analysmaterialet i uppsatsen av en samling artiklar 

som på flera sätt uppfyller de kriterier som vi satt upp. Först och främst så relaterar de till 

hiphop som musikgenre. Vidare kriterier är att artiklarna är skrivna på svenska och 

publicerade i större svenska publikationer. Artiklarna som valts har också enligt författarna på 

olika sätt relevans i uppsatsen via frågeställningarna samt i olika perspektiv ställda mot 

begreppet ”Den Andre” via olika former som etnicitet, geografi, attribut, klass. 

Som till exempel artikeln: Kan en svart författare skriva om en kille som heter Gunnar? Eller 

raden: Det är inte alla japaner förunnat att bli kallad neger. Där etnicitetsproblematiken inom 

svart kultur och i detta fall hiphopen kommer fram väldigt tydligt. Artiklarna är enligt vårt 

urval alla på olika sätt representativa via denna typ av problematik och också flera andra som 

sätter hiphopen i perspektiv via ”den Andre” begreppet.  

 

Med detta kommer vi att använda oss av autenticitet, essentialisering och stereotypisering för 

att avgränsa analyserna men också för att vässa och fokusera analysen. Vi vill tydligöra dessa 

tre begrepp i förhållande till materialet för att i så stor mån så möjligt få fram betydelsen av 

detta inom hiphopen och dess förhållande till medierna, journalister och i uppsatsens fall 

artiklarna. Detta anser författarna är en viktig del av processen som genomsyrar uppsatsen. 

Där vi kan genom att ta på de ”glasögonen” som det innefattar att använda sig av de tre 

huvudbegreppen och i djupled gå in på begreppen i analysen av artiklarna.                                                                

 

Artiklarna kommer att ställas gentemot frågeställningarna och därefter kommer teorin sedan 

att användas till att utveckla en djupgående analys av materialet. Artiklarna kommer att 

analyseras individuellt för att sedan sammanlänkas genom en röd tråd och en gemensam 

slutanalys.  

 

Materialet kommer att analyseras genom en kritisk text- och innehållsanalys med fokus på 

hur hiphoparen och musiken framställs i artiklarna utifrån etnicitet, fördomar och musikalisk 

autenticitet.  
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4.1 Begreppsförklaring 

 

Exotism - stildrag i västerländsk litteratur, konst och musik som syftar till en exotisk karaktär 

eller stämning. På 1700-talet blev exotismen ett vanligt inslag i litteraturen och konsten i 

Europa under påverkan av drömmen om "den gode vilden", den ofördärvade naturmänniskan 

enligt Rousseau. Kineseriet blev ett mode inom alla konstriktningar. Romantiken förstärkte 

dessa tendenser. Inom musiken kan exotismen spåras tillbaka till renässansens användande av 

österländska dansformer och till 1700-talets smak för kineserier och turkisk musik.
13

  

 

Breaking – I folkmun mer känt som breakdance. En dansform där utövaren med en 

akrobatisk stil utför en rytmisk dans. 

 

Rap -  Poetisk ”sångform” där man talar i takt till musiken och där rimmen och budskapet 

ligger i fokus. 

 

Graffiti – Spraykonst  

  

DJ -  Även känt som discjockey. En person som spelar musik och använder sig mestadels av 

två stycken skivspelare samt en mixer mellan dem. 

 

Beat Street – Spelfilm från 1984 som innehåller hiphopens fyra element.
14

 

 

Wild Style – Spelfilm från 1983 som handlar om en ung graffikonstnär
15

 

 

Style Wars – Graffitidokumentär från 1983.
16

 

 

Wigger - Ordet wigger används särskilt för att beskriva en ung, vit person som försöker 

efterlikna svarta förebilder inom den svarta kulturen främst hiphop och gatukultur. Att 

                                                 
13

 http://www.ne.se/kort/exotism 2009-04-28 
14

 http://www.imdb.com/title/tt0086946/ 2009-05-12 
15

 http://www.imdb.com/title/tt0084904/ 2009-05-12 
16

 http://www.imdb.com/title/tt0177262/ 2009-05-12 
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däremot uppskatta ursprungligen svarta kulturyttringar, som hiphop-musik, innebär inte i sig 

att vara en wigger.
17

  

 

Autenticitet – Äkthet 

 

 

Stereotypisering - En stereotyp är en inre bild av en grupp och dess medlemmar, ofta i form 

av förenklade, negativa bilder av gruppmedlemmarnas egenskaper.
18

 

 

Essentialisering – ”Essentialismens anhängare uppfattar kultur och etnicitet som någonting 

statistiskt, oföränderlig och färdigt som man föds i och som man aldrig kan komma ifrån, Det 

ingår i människans natur." 

Exempel: • ”Alla araber är muslimer” • ”Alla kineser är flitiga” • ”Alla judar är giriga och 

snåla” • ”Alla amerikaner är feta”
19

 

 

 

 

                                                 
17
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19
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5.0 Bakgrund – Hiphop 
 

Hiphopen
20

 med dess kultur, ideal och åsikter spred sig som en löpeld runt världen i början av 

80-talet. Trots att hiphopen långt ifrån var något nytt på 80-talet, så är hiphopen fortfarande 

idag ung om man jämför med den musik, dans och konststilar som existerade vid hiphopens 

födsel. Föreningen av de olika kulturyttringarna i de så kallade ”fyra elementen” gör hiphopen 

väldigt komplex för även om breaking, graffiti, dj'ing, rapping fortfarande idag tillhör 

hiphopens fyra grundelement så står de sen länge på egna ben och representeras långt utanför 

den sfären som de ursprungligen tänktes vara del av. Alla delar har på sitt sätt varit 

banbrytande, kontroversiella och har lämnat enormt stora avtryck inom sin respektive genre. 

Gemensamt är också att de har genererat en enormt stor medial uppmärksamhet redan från 

hiphopens genombrott i Nordamerika på 70-talet och övriga världen under 80-talet. 

 

Hiphopens så kallade fyra element tog under tidigt 80-tal USA med storm. Det som från en 

början var en rörelse född i slummen i New York av unga afroamerikaner och latinamerikaner 

fortsatte utanför stadens gränser och spred sig över hela Amerika. De olika elementen 

tilltalade väldigt många och gick över ålder, ras och klassgränser. Hiphopen har som rörelse 

hela tiden varit väldigt väldokumenterad på många sätt och av många skäl. Dels på grund av 

rörelsens extravaganta stil och ovanliga uttryck så drog den till sig många ögon och därmed 

media. Sedan på grund av sin innovation och inte minst många väldigt kontroversiella uttryck 

gjorde hiphopen minst sagt ett ”hett” byte i olika mediers ögon både på gott och ont. Snabbt 

så insåg man dess kommersiella potential och 1979 släpptes den första hiphop-låten i inspelad 

form. Låten var 15 minuter lång och spelades in av hiphop-gruppen The Sugarhill Gang. När 

den låten blev en hit blev det genast en kapprustning mellan utomstående och utövare att 

utnyttja situationen och hiphopens olika elements kommersiella potential och snabbt släpptes 

det en stor mängd skivor, filmer och annat material för att kunna profitera på fenomenet.  

 

Till Europa och Sverige kom hiphopen via filmerna Wild Style, Beat Street & Style Wars på 

den första delen av 80-talet. Där presenterades alla de fyra delarna inom hiphopen på ett 

väldigt stereotypt och klyshigt sätt som unga i Sverige åt upp med hull och hår. Snabbt så 

fanns det rappare, breakdansare, dj's och graffitimålare överallt i alla fall i de större städerna, 
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något som medier gärna rapporterade om gällande de nya ”lustiga” uttrycksätten som kom 

från USA. Precis som i USA skapade hiphopen direkt en stor kontrovers. Redan från 

rapporteringsnivå kunde man se en polarisering av åsikterna runt hiphopens olika uttryck. 

Vissa, till exempel utövarna, älskade denna nya exotiska kultur som band samman olika 

konstnärliga former som musik, dans och måleri till en och samma sak som kallades hiphop. I 

stor utsträckning fanns det också motstånd mot hiphopen i form av ogillandet av musiken 

såväl som de andra elementen. Men gemensamt för båda sidorna oavsett gillande eller 

ogillande inställning är den massiva mediala utsträckning som hiphop fått världen över. 

Spridningen av hiphop-kulturen i Sverige gick ganska snabbt från att vara en fluga med stor 

"mediahype" till att rota sig ordentligt som en ungdomskultur där referenserna till den 

amerikanska ursprungskulturen var total, den senare utvecklingen av hiphopen i Sverige har 

försökt omstöpa sig i en mer egen identitet men har fortfarande tydliga referenser till den 

amerikanska originalkulturen. 

 

Hiphopen i New York uppkom under vad som i efterhand kan tillskrivas en rad tillfälligheter 

som till exempel invandringen av afrokaribiska svarta, frihetsrörelsen av svarta, 

marginaliseringen av afro- och latinamerikaner i New York och på många sätt det politiska 

och ekonomiska klimatet på 60-70 talet i New York. Genom dessa olika förutsättningar så tog 

sig långsamt de urbana fritidssysselsättningarna bland ungdomar den form som idag kallas 

hiphopens fyra element. Av dessa tillfälligheter som skapat förutsättningarna som startade 

hiphopen finns det få men ändå några paralleller som kan hänvisas till klimatet i Sverige men 

oavsett de förutsättningarna så har kulturen bitit sig fast hos många unga och idag mindre 

unga. I uppsatsen så vill vi se på hiphopens behandling i de svenska skriftliga medierna. Det 

betyder att det kommer att handla mest om Svenska företeelser som dokumenterats och 

skrivits om men eftersom kulturens utveckling på så många sätt fortfarande är styrd av dess 

upphovsmakare i USA så kommer det kunna visa sig att exempel från staterna också används. 

Hiphopen är under konstant utveckling och vi ämnar att i uppsatsen påvisa hur ett medium 

kan påskynda eller avstanna denna utveckling.
21
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5.1 New York - Starten 

Hiphop-rörelsen växte fram i New York med utgångspunkt i Bronx södra delar. Det var i 

afro- och latinamerikanska kvarter som folket sammanfördes genom lokala fester, där 

discjockeys styrde och tillfredställde de inbjudna gästerna musikmässigt. Festerna anordnades 

för att lätta upp stämningen i kvarteren och för att skapa en positiv ton till den obehagliga 

vardag som många hade omkring sig. Gängkulturen hade växt till att bli ett stort problem då 

folk med sociala problem sökte sig till olika grupperingar och halkade in på den kriminella 

banan. DJ Kool Herc har valts ut som hiphopens förfader vilken ursprungligen var född på 

Jamaica men som flyttade till New York under 60-talet.  

 

Den typ av mixningsteknik som fick igång danspubliken mest var när discjockeyn letade fram 

ett så kallat break, vilket är en loop som kan mixas fram och tillbaks med hjälp av två stycken 

identiska skivor, och som förlänger den slinga som valts till att bli oändlig. Denna typ av 

rytmisk musik är perfekt anpassad för breaking (breakdance) vilket är den dansform som 

ingår i de fyra element som representerar hiphopen. I övrigt ingår även spraykonsten graffiti 

samt festens ordförande (hypeman) som i folkmun kallas för rappare eller MC (Master of 

Ceremony eller Mic Controller).  

 

Dessa fyra element utövades med ett genuint intresse där ett tävlingsintresse var väldigt stort. 

Folk som utövade breakdance letade upp likasinnade och övade tillsammans tills de kände sig 

manade till att tävla mot andra ”crews” som dansade breaking. Graffitimålarna kämpade med 

att få sitt signum att synas överallt och därmed bli igenkänt. Rapparna som i början hjälpte 

discjockeyn att trigga publiken började utveckla en rimteknik som växte fram ur poesins 

uttrycksform spoken word. Detta ledde till att rapparna började tävla mot varandra för att vara 

festens ”upplyftare” och förstärka den musik som discjockeyn spelade. ”Dozen” är en gammal 

ordlek mellan två stycken motståndare som ska skämta med varandra och säga de mest 

pinsamma och nedvärderade sakerna till varandra, utan att ta illa upp. Detta växte fram till att 

bli en ny teknik för att tävla rapparna emellan. Discjockeys hade redan den tunga uppgiften att 

hålla partyt igång och spela musik som alla kände sig bekväma att festa och dansa till.
22
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5.2 Sverige - Globalt 

Hiphopen som en subkultur blev först uppmärksammad i Sverige året 1983 då en dokumentär 

om breakdance och electric boogie sändes på TV. Filmerna Style Wars och Wild Style med de 

innehållande elementen av graffiti och breakdance startade trenden för något nytt, en 

intressant ”nystartad” kultur härstammandes från andra sidan av Atlanten. Musiken stod inte 

bara i fokus, utan alla kunde vara delaktiga inom olika estetiska uttrycksformer. Innan dess 

hade Mats Nileskär uppmärksammat hiphop-musiken i sitt radioprogram P3 Soul sedan 1979 

då den första officiella hiphop-singeln Rappers Delight släpptes. Under 80-talet växte 

hiphopen i Sverige fram som en undergroundrörelse men som blev en stor ungdomskultur. 

Precis som i New York så började ungdomar att samlas i konstellationer (crews) där de 

dansade tillsammans och tävlade mot varandra. Kungsträdgården var en mötesplats där alla 

ville representera sig själva och vinna äran.  

 

Under 80-talet så släpptes ett flertal singlar och skivor med artister som Papa Dee, Rob’n’Raz, 

Leila K och andra kända namn vilka nådde den kommersiella marknaden. Hiphop som ett 

musikaliskt uttryck blev stort i Sverige 1993 då The Latin Kings släppte sin debutskiva 

Välkommen till förorten vilken representerade ”utanförskapslevernet” i förorten och som blev 

en röst för invandrarna. Under samma år släppte Infinite Mass sin EP Da Blackmass efter att 

ha vunnit den svenska deltävlingen av World Rap Competition.
23
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6.0 Analys 
 

Analysen är indelad i tre stycken kategorier vilka är Essentialisering, Autenticitet samt 

Stereotypisering. De exempel som presenteras behandlar bland annat stereotypiseringen inom 

hiphop-musik med fokus på autenticitet, svarthetsfrågan och verklighetsperspektiv . Den är 

fokuserad på utländska hiphop-musiker där problematiken kring autenticitetskravet och 

hudfärgens komplexitet synliggörs. Fördomar gällande den stereotypiserade ”hiphoparen” i 

Sverige vävs även in där diskussionen blir bredare. Även hiphop-musikens mediala 

mottagande diskuteras. Dessa kategorier har gjorts för att kunna avgränsa materialet och 

samtidigt sätta det i ett sammanhang och följa en röd tråd. Artiklarna kommer att analyseras 

var för sig vilka sedan diskuteras i en slutanalys.  

 

6.1 Essentialisering 

Här presenteras tre stycken artiklar från tidningarna Svenska Dagbladet och Aftonbladet vilka 

sedan analyseras var för sig. 

 

6.1.1 Kan en svart författare skriva om en kille som heter Gunnar? 

Kan en svart författare skriva om en kille som heter Gunnar? är titeln på en artikel som 

publicerades i Svenska Dagbladet 1997-10-31. Artikeln handlar om en ung svart författare vid 

namn Paul Beatty som fått en stämpel på sig och kategoriseras frekvent som hiphopare trots 

att boken han gett ut är fokuserad på jazz. Detta är vad skribenten Annina Rabe har som 

huvudsyfte att lyfta fram och skriver;  

 

Det finns vissa saker som underförstått förväntas av en om man är författare. I 

synnerhet om man är en yngre svart författare som skriver om svarta människor i 

Los Angeles. Till exempel förutsätts man skriva om hiphop.
24

   

 

Texten är till för att provocera där författaren av boken, vilken blir ”Den andre” har blivit 

kategoriserad på grund av sin hudfärg och samt ålder. Fokus ligger på att unga svarta män 

från Los Angeles förväntas vara associerade med hiphop vilket är ett synlighetsgörande av en 

radikal och oerhört stor fördom. Det är en del av svarthetsfrågan där hiphopen här blir den nya 

                                                 
24

 SVD 1997-10-31, ”Kan en svart författare skriva om en kille som heter Gunnar?”, Annina Rabe. 2009-03-31 



24 

 

jazzen, vilken förr i tiden var direkt associerad till svarta människor men som nu har växt till 

att förknippas med något ”finkulturellt” för vita.  

Härmed breddas diskussionen där bokens musikaliska innebörd samt författarens arbete  

raderats och svarthetsfrågan står i fokus. Fördomen ligger då vid att alla unga svarta män 

lyssnar på hiphop och har det som en ”livsstil”, där diskussionen involverar två delar. Den ena 

handlar om hiphop som livsstil och den andra hiphop som kultur. Här förknippas då hiphopen 

mer som en livsstil där man som en svart och ung individ ”lever” hiphop”.  
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6.1.2 Underbetyg till hiphop-scenen 

Underbetyg till hiphop-scenen
25

 var rubriken på en artikel publicerad i Aftonbladet 2007-10-

26. Artikeln handlar om hur rädda arrangörer och klubbar är för att driva hiphop-klubbar tack 

vare tidigare erfarenhet av slagsmål och stökiga kvällar. Skribenten vid namn Eric Rosén 

skriver att det finns en rädsla för hasch, tårgas, förort och mörkhyade män som grundar sig i 

hiphop-hatet. Han menar att detta är musiken och dess konsumenters fel. The Tough Alliance 

är ett exempel på ett ”stökigt” band från Göteborg som ofta mynnar ut i handgemäng på sina 

spelningar.  

 

Rosén påpekar att detta band aldrig blir kopplat till etnicitet och där musiken hamnar i dager 

för att vara kontroversiell och farlig. Han påpekar även att en bojkott av denna musikstil ej är 

att förvänta då evenemangen för den likformigt vita innerstadspubliken är vad som är mest 

accepterat av krögarna. Rosén förklarar detta som inneboende rasism vilket helt klart lyfts 

fram i artikeln. Han skriver att Stockholm för några år sedan hade ett stort utbud av hiphop-

klubbar men att dessa nästintill har försvunnit helt. Frågan om arrangemangen har försvunnit 

tack vare en underbyggande rasism från klubbägare eller om det har med publiken och 

musikens utveckling är svår att besvara men det Rosén vill poängtera här är rädslan för ”Den 

andre” som i detta fall blir den stereotyp-hiphopare som anses vara farlig. En rädsla för det 

främmande där Rosén poängterar att det är invandrare utanför innerstadsgränserna som blir de 

utpekade, samt att de har stämpeln över sig att missbruka droger och vara våldsamma.  

 

Han skriver att det är mörkhyade män från förorterna som är klubbägarnas nemesis. Frågan är 

om hans artikel skapade reaktioner där budskapet mellan raderna är att klubbägare i 

Stockholms innerstad är invandrarfientliga tack vare deras fördomar, vilket har resulterat i att 

en musikstil nästan helt har valts bort. Rosén poängterar härmed att hiphopen i sig har en 

stämpel på sig att innehålla ”mörkhyade” farliga anhängare, vilket han själv håller med om då 

han skyller detta på musiken och dess konsumenter, vilket tas upp i artikeln skriven av Sofia 

Björkman vilken innehöll tankarna om skivbolagens val att kontrollera artisternas image. Det 

blir en ond cirkel då fördomen grundas genom mediala marknadsföringsformer där hiphop-

kulturen förväntas vara på ett visst sätt där ”Den andre” är en skapad stereotyp. Sernhede 

skriver att skapandet av stereotyper ingår i den mänskliga naturen där misstänksamheten är 
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uppenbar och att det är normalt beteende.
26

 Budskapet som Rosén vill få fram är uppenbart 

om man läser mellan raderna men han dementerar inte att fördomen mot den våldsamma 

publiken inte är sann då han glorifierar sina unga år på hiphop-klubbarna då han själv 

”bröstade upp sig” och visade attityd. Han skriver att det ofta var slagsmål där ”enorma 

testosteronbomber” i sprillans Akademiks-tröjor” slogs på klubbarna, vilket säkerligen är 

grunden till rädslan för hiphop-publiken. Dock är detta endast hans egna reflektioner där en 

klubbägares röst saknas i artikeln. Rosén citerar Farnaz Sajadi som är klubbredaktör för 

tidningen Rodeo där det är hon som lyfter fram hiphop-hatet med fördomarna om förorten, 

våld, droger och mörkhyade män. Här stagnerar artikeln till att ta upp fördomen om att man 

föds till att bli hiphopare beroende av hudfärg och levnadsförhållanden. Musiken i sig blir 

åsidosatt vilket till exempel The Tough Alliance klarar sig undan gällande samma diskussion.  

 

Artikeln öppnar med reklam för en hiphop-dj vid namn Viet-Naam som ska spela skivor på en 

klubb denna kväll men där klubbguiderna har valt att inte fylla i att det ska spelas någon 

hiphop denna kväll, vilket Rosén skriver är ett tydligt tecken på hur det ser ut idag gällande 

hiphoputbudet. Härmed så pekas ”Den andre” ut som en ”hotbild” vilket leder denna till 

utanförskap där sedan utanförskapet blir en tillhörlighet förklarar Sernhede. Söréns jämförelse 

med The Tough Alliance känns viktig i artikeln där han för fram att våldet i klubbmiljö inte är 

anknutet till hudfärg vilket stärker hans tes om invandrarfientligheten bland klubbägarna. 
27
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6.1.3 Just när du trodde att... 

”Just när du trodde att...” var titeln på en artikel publicerad i Svenska Dagbladet 2006-02-24, 

skriven av Martin Gelin. Den korta texten handlar huvudsakligen om en ny musikstil inom 

hiphop-musiken som kallas "snap music". Textförfattaren hinner samtidigt också på ett kvickt 

sätt nedvärdera både den nya inriktningen som kallas "snap music" samt hiphop musiken i sin 

helhet genom att kalla den infantil. Meningen som påbörjas redan i titeln avslutas i början av 

texten: ”Just när du trodde att…amerikansk hiphop inte kunde bli mer infantil kommer "snap 

music” precis som crunk bygger på skrikiga call and respons-refränger och enkla 

keyboardriff, men ännu mer sparsmakad produktion.” Här markerar han ett utanförskap på 

flera sätt. Först markerar textförfattaren att hiphop är infantil genom att hänvisa till både nyare 

och äldre inriktningar inom hiphop-musik. De visar direkt författarens syn på hiphop som 

musikstil och därmed de som tillhör lyssnarskaran och det känns direkt som att dessa inte är  

några som han vill identifiera sig med. Men jag tycker att det är viktigt att ta i åtanke att 

författaren markerar att det är amerikansk hiphop som man trodde inte kunde bli mer infantil.  

 

Det känns också som att författaren vet vad han skriver om tydligt i texten vilket får mig att 

dra slutledningar att författaren är belevad inom hiphopen och kanske till och med kan kallas 

en hiphopare. Men om man drar den slutsatsen vart placeras då författaren som ”den Andre”? 

Genom att medvetet i texten ta avstånd till nyare stilar inom hiphop, i detta fall, crunk och 

snap musik, samt hela den amerikanska hiphopscenen så skickar han onekligen blandade 

signaler. ”Det är musik som endast verkar skapad enbart för att säljas som ringsignal på grund 

av rytmernas enkelhet.” 

 

Här skriver han att musikstilen enligt honom inte gör anspråk på att vara en ”riktig” musikstil 

i och med att dess huvudmål inte är att vara musik utan att vara en ringsignal först och främst. 

Detta kan i texten tolka som nedlåtande att först och främst vilja ha en ringsignal i och med att 

hela genren bedöms som infantil i början. Vad blir då detta? Snap music är ”den Andre” för 

att den inte gör anspråk att vara musik. Journalisten som verkar ha koll på hiphop bjuder i 

titeln och följande text in till att hålla med om att amerikansk hiphop är infantil vilket vem 

som helst kan hålla med om oavsett musikaliska preferenser.  Därför blir han ändå del av ”det 

normala”. Om man då delar upp olika genrer inom genren hiphop blir de då nämnda stilarna 

crunk och snap musik mer eller mindre delaktiga i hiphopen eller ”det normala”. Eftersom de 



28 

 

nämnda stilarna är enligt textförfattaren är markant förenklade för att bli enkla att lyssna på, 

rent av till det infantila stadiet kan man gissa att de gör anspråk mot att nå ut till fler lyssnare. 

Speciellt via att först och främst vara en ringsignal. 

Men är detta någon skillnad på popmusik som gör allt för att nå ut till så många lyssnare som 

möjligt, samt de flesta andra genrer inom populärmusik som till exempel rock som också vill 

nå ut till en så stor publik som de bara kan om än inom deras genre. Här verkar inte hiphop 

räknas in i de mer konventionella musikstilarna. 

 

Grandmaster Flash placerade musiken på den populärmusikaliska kartan 1982 

med det klassiska ghettoreportaget The Message och ända fram till slutet av 

1980-talet var rapmusiken en närmast uteslutande svart angelägenhet. Idag har 

hiphop-kulturen trängt in i >>mainstreamkulturen<< och rap-musiken utgör en 

av populärmusikens mest expansiva grenar
28

 

 

I ovanstående rader förklarar Sernhede att rap-musiken helt klart ingår i populärmusik och 

liknar pop-musiken med ett träd där rap-musik utgör en gren som idag är en av trädets mest 

uppmärksammade. Ändå verkar hiphopen och dess artister tillhöra ”den Andre” och utgöra ett 

utanförskap i och med att de utforskar andra sätt att definieras på som till exempel 

ringsignalsmusik!
29
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6.2 Autenticitet 

Här presenteras tre stycken artiklar från tidningarna Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Göteborgs-Posten vilka sedan analyseras var för sig. 

 

6.2.1 Det äkta kan vara en genuin bluff 

2007-05-27 publicerades en artikel i Svenska Dagbladet där skribenten Martin Aagård 

uppmärksammar den brittiska tidningen The Guardian med fokus på litteraturredaktören Giles 

Foden. Foden jämför hiphop-artisten Eminem  med stora diktare och poeter och därmed hyllar 

honom som en ironiker av hög rang. Skribenten har sina misstankar att Eminem blir mer 

uppmärksammad tack vare att han är vit med orden:   

 

...att Foden liksom många andra hiphop-kritiker inte kan frigöra sig från idén att 

texter av svarta amerikaner antingen bygger på en primitiv cynism eller är 

sanningsenliga rapporter om deras utsatta liv
30

.  

 

Aagård menar på att Foden försöker att lyfta fram att svarta hiphopare inte kan vara ironiska. 

Han skriver också att svart hiphop anses vara mer äkta än den vita tack vare att den vita känns 

mer ”humoristisk”. Aagård tycker att genren i helhet försöker att ha en äkthetsstämpel över 

sig och han beskriver den som den mest kulturkonservativa musikstilen med dess framtoning 

av att alltid ”keep it real” och där föraktet mot kommersialismen. Detta är dock ett komplex 

där den förväntade autenticiteten skall vara synlig. Detta går tillbaks till när hiphopen 

synliggjordes i hela världen tack vare de filmer (Wild Style, Beatstreet, Wild Style) som 

släpptes i början av 80-talet. Förväntningarna av de mediala representationerna kan bli lite för 

stora. 

   

Det känns som att Aagård har en poäng med att ”vit hiphop” har en ärligare chans att 

ironiseras, speciellt av mottagaren som själv är vit. Frågan om associationen till den vite 

hiphoparen känns mer ”hemma” och relevant tack vare hudfärgen är svår att besvara. Aagård 

skriver att sedan hiphopens uppkomst så har den visuella humorn alltid funnits genom att folk 

till exempel har burit ”tanthattar” och stora väckarklockor som halsband eller där teater och 

sketcher har stått i fokus. Vanilla Ice och Beastie Boys är hiphopare som har fått en blandad 

kritik mot sig. Vanilla Ice har en stämpel på sig då han som vit utövare inte följde den 
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autenticitet som hiphopen ofta följer, utan satsade på en kommersiell framgång där han 

dansade, rappade och allmänt gjorde bort sig inför hiphop-publiken. Detta har lett till att vita 

hiphopare ofta associeras med Vanilla Ice med definitionen att de inte hör hemma i denna 

rörelse. Dock så blev Beastie Boys mottagna på ett annat sätt då de var originella och 

samtidigt skrev på för det stora hiphop-skivbolaget Def Jam. 

Aagård tar även upp ett exempel där Eminems våldsironi har tagits emot med öppna armar 

medan kollegan Dr Dre bara fick ta emot kritik för de våldsamma texterna som cirkulerade 

inom gruppen NWA. Aagård tar upp intressanta exempel, speciellt Fodens val mellan 

Eminem och Dr Dre där utmärkelsen blir att Eminems ironi är mer accepterad, en självklar 

fördom mot hiphop men mest en distans till svarta svarta hiphopare, vilka är ”främmande”. 

Den svarta våldsironin ses mer farlig där fördomen går tillbaks till Sernhedes diskussion 

gällande att ”den andre” är mer tillhör naturen och har det djuriska inom sig.
31
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6.2.2  Yo, vidga hiphop-vyerna House of Pain gör uppror mot förortstristessen 

”Yo, vidga hiphopvyerna House of Pain gör uppror mot förortstristessen”
32

. Under den titeln 

publicerades en artikel i Göteborgs-Posten 1994-09-16 skriven av Masui Anette. Artikeln 

handlar om hiphop-gruppen House Of Pain som ska släppa sin andra skiva. Mellan raderna så 

kan man hitta det fokus som artikeln handlar om, att gruppens medlemmar är ljushyade med 

ett irländskt ursprung och där ett visst utanförskap finns. Anette skriver att många tycker att 

många retar sig på dem och kallar dem för ”wiggers”. Wigger är en term för vita personer, i 

synnerhet män som är involverade och praktiserande inom en ”svart kultur” där dessa 

människor ej anses höra hemma. Termen uppkom på 50-talet inom jazzen där vita 

intresserade sig för något som tidigare bara svarta sysselsatt sig med. 

 

Skribenten förklarar att det bor mer än tre miljoner irländare i Los Angeles och att irländarna 

anlände till Amerika som politiska fångar i samma tid som de första afrikanska slavarna 

fördes dit. Dock skriver han att de som har invandrat på senare tid har flyttat till USA tack 

vare ekonomiska bekymmer då Irland idag lider av arbetslöshet. Anette försöker att komma 

med liknelser där dessa irländare har tvingats till USA i samma utsträckning som de 

afroamerikaner som bor i landet. Han skriver sedan att House Of Pain har fått stämpeln på sig 

att de försöker att dra liknelser i till svarta rappare med att lyfta fram sitt ursprung. Dock 

dementerar artisten Everlast detta i en intervju mot slutet av artikeln där han besvarar frågan 

med att de inte försöker att vara svarta, utan sig själva.  

 

Här blir gruppen House Of Pain utstötta då den vite hiphoparen boende i USA inte har samma 

status som den svarte, vilket skribenten trycker hårt på. Autenticitetsperspektivet kommer åter 

fram där i detta fall svarthetsfrågan synliggörs.  Han skriver också att denna grupp mestadels 

har en ”supa och slåss”-attityd istället för att trycka på sitt ursprung. I intervjun så säger 

House Of Pain medlemmen Everlast att de inte kan jämföras med afrocentrism där 

huvudsyftet är att vilja återvända till ”moderlandet” vilket är trendigt bland svarta 

hiphopgrupper. Det är intressant att intervjufrågorna till gruppen handlar om deras position 

som vita inom genren, vilket stagnerar i indirekt rasism.
33
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6.2.3 Gangstarap – en lukrativ musikgenre 

2008-09-08 publicerades en artikel med titeln Gangstarap – en lukrativ musikgenre i 

Aftonbladet skriven av Jenny Seth. Hon gör ett försök att försvara ”gangsterrapen” och tar 

upp exempel på kontroversiella rappare som har blivit syndabockar inom genren, t.ex. NWA, 

Snoop Dogg, Ice Cube, Ice-T med mera. Seth påstår att den har anklagats i över 20 år för att 

vara homofobisk, misogyn, våldsam och materialistisk. Hon förklarar att texterna har ett dolt 

politiskt budskap bland den fiktion som folk endast lyssnar efter. Seth skriver att kristna, 

politiker, FBI och oroliga mammor ville bannlysa musiken när NWA släppte sin fjärde skiva 

Niggaz4life tack vare dess innehåll av ”snusk” och drogromantik. Dock försvinner 

trovärdigheten till den påstådda fiktionen då hon sedan skriver att de flesta av dessa artister 

har arresterats för vapen- och droginnehav vilket skapar en skepticism mot hela ”genren” och 

konceptet med artikeln stagnerar lite.  

 

Detta blir lite av en motsägelse till vad hon försöker att försvara, att dock så är en artists 

konstnärliga kreativitet och privatliv två helt skilda saker. Seth skriver att det har pågått en 

debatt på senare år där artister bör bete sig som förebilder, vilket kanske är korrekt om man 

ser till moral, dock så är det fortfarande bara musik, en konstform. Det Jenny Seth vill lyfta 

fram i denna artikel är den fördom som skapats tack vare det vulgära språk, kvinnoförnedring 

och våldsfixering som ofta förknippas med hiphop. Hon gör dock rätt i att lyfta fram den 

kriminella bakgrund som dessa artister har och skriver även;  

 

Den kontroversiella musikstilen är den första som skildrat det hårda livet i 

storstäderna med polisvåld, rasism och fattigdom. Ett efterlängtat forum för 

unga, svarta män som saknar politisk och ekonomisk makt.
34

  

 

Med detta så har debatten tagit ett steg längre och handlar inte bara om osäkra pojkar från 

slummen som snackar ”strunt”, utan handlar mer om den ”värld” dessa människor lever i och 

där hatet lyfts fram tillsammans med kontroversiella budskap i texterna. Om nu Jenny Seth 

lyckas att förmedla detta budskap är en fråga som är svår att besvara, dock så tycks hon stå 

upp för sin sak. Hon vill förmedla att hiphopen till ytan anses ha en stämpel på sig där 

gangsterrappen i kommersiella sammanhang har fått representera hela genren. 
35
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Hiphop-musik från Los Angeles är ofta förknippat med ”gangster-rap” där ”Den andre”, 

vilken i detta fall är upproriska unga svarta män som hamnar i fokus. 1997-12-26 publicerade 

skribenten Sofia Björkman en artikel i Aftonbladet med titeln Alla i Kali är inte gangsters. 

Artikeln tar upp exempel på hiphop från Los Angeles som ej klassas som gangster-rap och 

rekommenderar grupper som kan beskrivas för att tillhöra den ”underground”-rörelse som 

inte drivs av den kommersiella drivkraften och där den konstnärliga friheten märks av i 

musiken. Hon förklarar detta med öppnandet; ”Västkust är för många lika med gangster-rap. 

Men det finns musiker som väljer att inte rappa om LA:s favorit-hobbypistoler, drive-byes 

och ho's”.
36

 Björkman skriver att det har varit svårt för ”Kalis” underground-grupper att få 

skivkontrakt då skivbolagen just är ute efter ”gangster-soundet” som är intressant att 

marknadsföra och sälja. Det ingår i debatten om autenticitet där förväntningarna är skapade 

för något som kanske inte existerar. Fiktionen kontra verkligheten verkar här gå hand i hand 

där den mediala bilden har influerat så pass mycket att ”gangsterbilden” av hiphoparen har 

satt sina spår. Detta leder då till att den hiphop som inte når ut till den stora massan måste 

hoppa på en trend för att kunna marknadsföras, ett sökande efter en uppmålad autenticitet 

följs.  

 

I den resterande delen av artikeln så marknadsför Björkman de grupper som hon tycker har 

slitit mest på Los Angeles underground scen och som har en typ av status tack vare deras 

konstnärlighet. Syftet med artikeln är att få bort den negativa stämpel som Los Angeles 

hiphopscen har fått över sig tack vare den kommersiella drivkraft som skivbolagen använder 

enbart för att sälja skivor till gemene man. Att skivbolagen säljer denna ”gangsterfiktion” och 

utnyttjar ”Den andres” (unga svarta upproriska män från slummen) position som skapar 

musik för att tjäna pengar och lämna den hårda vardag de lever i. Detta kunde Björkman ha 

tagit till en högre nivå, men artikeln handlade dock bara om musik som ej lyfts fram i mediala 

sammanhang utan att vara kommersiell.  
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6.3 Stereotypisering 

Här presenteras tre stycken artiklar från tidningarna Svenska Dagbladet och Aftonbladet vilka 

sedan analyseras var för sig. 

 

6.3.1 Efter Dj Honda – Dj Saab?  

1996-08-23
37

 publicerades en artikel i Aftonbladet skriven av journalisten Anna Björkman. 

Artikeln handlar om en japansk hiphop-dj med artistnamnet Dj Honda som precis har släppt 

en skiva tillsammans med amerikanska rappare som gästar. Journalistiken i artikeln ligger på 

en väldigt låg nivå och den börjar med ett i folkmun oacceptabelt citat utan censur där 

Björkman skriver ”Ma nigga Honda” med uppföljningen;  

 

Det är inte alla japaner förunnat att bli kallad neger men DJ:n med det 

fantastiska motorcykelnamnet – erkänn att Honda har humor – är nere med de 

allra tuffaste MC-pojkarna, och de allra bästa.
38

  

 

Sedan förklarar Björkman att under sin vistelse i Los Angeles var det den en trend just nu 

med japaner som färgat sitt hår, vilket tycks vara exotiskt och iögonfallande. Exotismen är här 

synbar för ”den andre” där i detta fall Dj Honda målas upp som en främmande individ som 

sysslar med ett afroamerikanskt påfund som känns mer trendigt, och inte tillräckligt ”äkta” 

tack vare att det är en japan och inte en svart man från ett amerikanskt ghetto som är utövaren.  

 

Björkman skriver sedan; ”Sen att Dj Honda inte är en plattvändare som lägger särskilt många 

variationer till eftervärlden spelar förmodligen ingen roll så länge det åtminstone svänger”. 

Detta resulterar i att Björkman själv ser denna Dj som en slags ”hype” tack vare hans 

ursprung och där musiken hamnar lite vid sidan av. Hon börjar först med att introducera 

artisten Dj Honda där skivans upplägg är magnifikt tack vare de inbjudna hiphop-artisterna, 

men där resultatet dock hamnar i skymundan, med ett större fokus på att Dj'n just är en 

exotisk japan och där en recension av skivan uteblir.  

 

Hon avslutar artikeln med raden; ”Plus att som sagt rapparna ställer upp kring sin nigga” samt 

ett försök till humor där hon uppmanar det svenska folket att vänta på den svenska versionen 
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kallad Dj Saab. Den här artikeln tar upp många fördomar där skribenten har varit väldigt 

frispråkig och där en chefsredaktör ej verkar ha ögnat igenom denna publicerade skrivelse. 

Det märks att den är publicerad i en kvällstidning där den politiska korrektheten inte ligger på 

samma nivå som i en dagstidning, dock har detta kanske förändrats med tiden då denna artikel 

publicerades under 1996. Dock är Aftonbladet en rikstäckande tidning och denna skribent 

använde ordvalen ”nigga” och ”neger” ett flertal gånger, med ett försök att distansera sig och 

vara neutral till orden. Dock så är artikeln ironisk redan på ett förbestämt stadium där 

Björkman försöker att använda sin position som tyckare och visa sin avsmak. Problemet 

ligger dock i den ironi som hon försöker att skapa gentemot läsaren där hon använder sig av 

rasistiska begrepp. Detta gör hon strategiskt för att ironisera och samtidigt belysa sin egen 

position som kvinna kontra hiphop, där hon blir ”den andre” utifrån ett genusperspektiv på 

hiphop-kulturen.   

 

Sernhede förklarar att den romantiserade främlingen bygger på en lika ond grund som om det 

istället skulle uppmålas en hatbild. Björkman romantiserar både den japanske dj'n samt de 

svarta amerikanska hiphop-artisterna. Hon försöker att framstå som en insatt person inom 

ämnet där framställningen av dessa stereotyper blir helt fel och där det når en känslig punkt. 

Det blir extra känsligt då Björkman själv är en vit västerlänning och där fördomen lyser 

igenom väldigt starkt. Det hela bygger på en grund där autenticiteten till hiphopen går i 

överstyr. För att det ska vara hiphop så måste det komma från ett storstadsghetto i USA där 

den svarte mannen skriker ut sin frustration? Frågan är hur mottagandet skulle bli om till 

exempel Paul Simon gjorde en skiva tillsammans med gatumusiker från Filippinerna, då 

skulle det säkerligen se helt annorlunda ut där skivan skulle kännas ”ny”, originell och 

spännande. Detta är en svarthetsfråga där autenticiteten ännu en gång slår igenom där svarta 

förväntas vara på ett visst sätt. Då hiphopen här har lämnat slummen och samarbetet har 

sträckt sig mot andra sidan av planeten så är det helt plötsligt något ”konstigt”
39
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6.3.2 Hiphopkulturen kvävs i Stockholm  

2007-10-28 publicerades en artikel i Svenska Dagbladet med titeln Hiphop-kulturen kvävs i 

Stockholm, skriven av Ulku Holaga. Artikeln
40

 börjar med ett exempel där en klubbokare 

”strängt” påstår att publiken på en hiphopklubb är ett problem med hänvisning till en 

väskstöld. Det visar sig att väskstölden var ett missförstånd samtidigt som det förekommit 

stöld på klubb-bokarens egna klubb med indiepop inriktning utan en ”sträng” förevisning av 

publiken. Journalisten och författaren till texten tänker på denna incidenten när hon läser en 

annan artikel som handlar om att hiphop inte är önskvärd i Stockholms klubbvärld 2007 på 

grund av sin publik som är: icke köpstarka, icke önskvärda och bråkar för mycket. 

Textförfattaren avrundar dessa exempel med: ”Om det här är Stockholms klubbvärld 2007, då 

vill inte jag vara med.” Till en början så markera textförfattaren direkt tydligt i texten att 

personen som uttalade sig om publiken på ej namngivna hiphopklubb är inte del av hennes 

värld. Bland annat i den tonen som texten är skriven i men också genom att markera att hon 

var inblandad i att arrangera hiphopklubben, om än perifert, samt i att poängen blev ett 

påhopp mot den förstnämnda klubbbokarens uttalande om publiken.  

 

Det märks att hon identifierar sig och är del av publiken i hiphopklubben. Att hon känner sig 

kränkt av uttalandet av uttalandet om publiken på hiphopklubben. Benämnandet av den 

publiken blir i sig ett markerande av utanförskap det vill säga ”den Andre”. ”- Det är en massa 

problem med er publik.” Uttalande får det att låta som att ”publiken” är ett rövarpack som 

drar runt på olika klubbar och skapar ”en massa problem”. Textförfattaren verkar då ta det till 

sig som en personlig förolämpning mot människor som lyssnar på hiphop eller i alla fall som 

besöker hiphopklubbar, i synnerhet den hiphopklubben som klubbarrangören i texten hänvisar 

till. Men i texten skriver hon att klubben var: ”Ett veckoarrangemang som lockade framförallt 

en hiphop-publik där många kom från områdena längs blå linjen.” 

 

Den blå linjen hänvisar vad vi kan avgöra till en av tunnelbanelinjerna i Stockholms 

lokaltrafik som är markerad med blå färg på tunnelbanekartan där de olika linjerna är 

markerade i Stockholm.  Detta gör då det hela lite mer komplicerat när en specifik geografisk 

punkt blir del av ekvationen. Vad kan man då anta att kommentaren om den blå linjen kan 
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betyda. Om jag skulle säga att det handlar om ett förortsområde som är invandrartätt, har hög 

kriminalitet per kapita och där många lyssnar på ”svart” musik vilket ofta betyder hiphop så 

skulle det lätt låta som ett rasistiskt utlåtande där jag direkt alienerar både en person som är 

bosatt vid den ”blåa” linjen, en invandrare och någon som lyssnar på hiphop. Men i texten så 

blir innevånarna vid den ”blåa” linjen av artikelförfattaren synonymt med hiphop publiken 

som den förstnämnde klubb-bokaren anser är en problem publik. Senare i artikeln vill 

artikelförfattaren stärka sin poäng angående hiphop-publikens orättvisa behandling genom att 

berätta att aven om stölden på hiphopklubben var ett misstag och det sedan uppdagats att det 

hänt stölder på klubb-bokarens egna "icke-hiphop-klubb" så uppmärksammades det inte med 

en sträng åthutning av publiken som entitet. Här poängterar artikelförfattaren att man vid 

denna stöld inte säger något om musiksmaken eller den geografiska hemvisten för 

brottslingen.  

 

Det framgår inte i artikeln att geografin var av betydelse för klubb-bokarens kommentar utan 

vi kan bara anta att han menade folk som lyssnar på hiphop. Markeringen att den andra 

klubben är en indiepop-klubb är också tydlig. Den geografiska vinkeln kommer från 

artikelförfattaren och detta får en att undra om denna är så viktig. Utan detta blir en ytterligare 

markering av utanförskap hos artikelförfattarinnan. Att hon nu söker sig mot ”den Andre” 

genom att betona ett speciellt bostadsområde, som om detta område betyder att man är del av 

en speciell gemenskap som inte bara orättvist anklagas för att vara en problempublik utan 

också gärna gillar att röra sig på speciella hiphopklubbar tillsammans.  

 

Vidare som tidigare nämnt så hänvisar artikelförfattaren till en annan artikel i tidningen 

Rodeo av tidningens klubbredaktör där hiphop-publiken målas ut som icke-önskvärd på grund 

av kriterier som att de är bråkiga och inte köper tillräckligt i baren. Även om det inte nämns 

någon hudfärg eller gemensam geografisk nämnare så går det att utläsa en antydan att de 

skulle handla om den publik som artikelförfattaren Holago i början pratat om.
41

 Här kan man 

tydligt avläsa den kraftiga effekt som polariseringen och indelningen blir i relation till den 

andre. ”Den Andre” i detta fall hiphop-publiken står för det hotfulla och till exempel den 

köpstarka hippa mediemänniskan hamnar som motsatsen, den binära oppositionen i 

sammanhanget. I ljuset av den fruktade, hotfulla och ovanliga hiphop-publiken kommer den 
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hippa mediemänniskan och utgör det normala och lättare att hantera, relatera till och därav en 

mer välkommen och önskad gäst. Något som från artikelförfattarens synpunkt är inte bara 

oförståeligt utan också oacceptabelt eftersom hon då meddelar sin önskan att utgå ur 

Stockholms klubbvärld i och med trenden att utesluta hiphop-publiken som blir ett tydligt fall 

av exotism. 

 

Exotismens romantiserade föreställningar och devota hyllningar kommenterades 

av den svarte läkaren och filosofen Frantz Fanon ( 1997 s 26): >>Den som 

älskar negern är lika ”sjuk” som den som hatar honom>>. Exotismen likväl 

som rasismen tingsliggör den Andre. Men i jämförelse med rasismen är 

exotismen ett tämligen oskyldigt fenomen som placerar den Andre på piedistal 

eller i museum i stället för i utrotningsläger.
42

  

 

Även om exotismen avdramatiseras i jämförelse med rasism så finns det en viktig poäng i att 

fastställa att det handlar om en särbehandling som rotar sig i det utanförskap som det innebär 

att vara del av den Andre. I artikelns fall så handlar det om att bli insläppt eller vara 

välkommen på krogen och effekten av att göra tvärtom och endast släppa in hiphopare skulle 

då kunna starta en riktig diskussion om vad, vem, vilka som är hiphopare och vad som gör 

dem det. 
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6.3.3 Rocken kör ut rappen från listan 

Journalisten Martin Gelin som författat artikeln ”Rocken kör ut rappen från listan” 

publicerades Svenska Dagbladet 2005-10-13
43

, vars huvudämne är hiphop musikens falnande 

på försäljningslistor i jämförelse mot rockmusik, skriver i texten om hip-hop som en helhet. 

Även om han nämner olika ”heta” rappare vid namn så delar han inte upp dem i egna 

subgenrer utan buntar upp dem i en helhet under titeln Hiphop. Vilket kan tolkas som att det 

handlar om en viss typ av artister som journalisten ser framför sig. En viss typ av artister med 

en viss hudfärg, med en viss sorts kläder. Artikeln skriver i snabba drag om skillnaden i 

försäljningssiffror 2005 i jämförelse mot tio år tidigare och intervjuar en bransch insatt person 

som bekräftar hiphopens fall på försäljningslistorna.   

 

I det hela så diskuteras hiphopen utifrån en industriell & marknadsmässig synvinkel där 

försäljningssiffror är det essentiella inför en värdering av artistens värde. Där det konstnärliga 

åsidosätt utan någon som helst protest till förmån för det kommersiella.  

 

I år har bara två hiphop-artister, 50 cent och Kenya Est, sålt mer än 1 miljon 

skivor, vilket är vad som behövs för den platina utmärkelse som numera räknas 

som måttstocken för ett framgångsrikt hiphop-skivsläpp. Och bara nio hiphop-

skivor har sålt mer än 150000 exemplar, vilket är de stora skivbolagens gräns 

för att överhuvudtaget vilja ge ut en skiva.
44

 

 

Här läser vi att 1 miljon är gränsen för vad man kan kalla ett framgångsrikt hiphop-skivsläpp! 

Vi undrar varför den gränsen markeras för hiphop.  Är den högre eller lägre för ett rock eller 

pop släpp och hur räknar man ut det?  Innebär det ett utanförskap i musikbranschen för att 

man tillhör hiphop-kategorin där man förväntas att sälja utefter egna skalor?    

 

Är det bara en spegling av laddningskapaciteter eller har det amerikanska folket 

faktiskt börjat tröttna på att höra hiphop-låtar om ghettot? 

 

Här tar artikeln en intressant vändning. När man först ganska förvånande kan läsa att hiphop-

lyssnaren inte förväntas vara en homogen grupp utan den får en direkt geografisk indelning 
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nämligen det amerikanska folket, oavsett ras, social eller kust, vilket betyder att journalisten 

inte till synes har en syn på hiphop-publiken som ”den Andre” utan att vem som helst (det 

amerikanska folket) kan lyssna på hiphop. Men sedan frågar sig Martin Gelin om just denna 

stora massa av människor har tröttnat på hiphop-låtar som handlar om ghettot. Då frågar vi 

oss raskt om alla hiphop-låtar handlar om ghettot och senare vad det innebär att påstå det. 

Vilka sorters människor som rappar om, bor i, lever runt om ghetton i nord Amerika. När 

lyssnaren kan vara vem som helst oavsett ras, kön, social och ekonomisk tillhörighet så kan 

avsändaren bara tillhöra en grupp som rappar om ghettot i USA Ghetton har funnits historiskt 

i alla delar av världen men i modern populärkulturell historia och mer specifikt modern 

amerikansk populärkulturell historia så har det amerikanska ghettot vissa attribut som 

återkommer i referenser till platsen. Den gemensamma nämnaren vid bildandet av ett ghetto 

är ekonomisk, eller närmare bestämt brist på ekonomi. Indelning av etnicitet har sedan blivit 

en följd samt att det sedan kulturens begynnelse varit och är en stadig grogrund för hiphop 

fans.
45

 Att lyssna på hiphop hör till för många och många rappare kommer eller påstår att de 

kommer från olika ghetton. Detta gör ghetton till ett vanligt återkommande ämne för rappare 

runt om i USA men om det är enda som de rappas om som journalisten Martin Gelin påstår är 

långt ifrån sant. Hans påstående gissar vi är en medvetet grov generalisering av ämnen i en 

raptext, men oavsett om det är en medveten överdrift eller inte så indikerar detta ett 

utanförskap. Att det geografiska område som kallats ghetto är en plats för rappare och de som 

lyssnar på rapparen. Det betyder att ”den Andre” kan finnas både utanför och i ghettot.  

 

Textförfattaren antas vara den person som är i kontakt med ett ghetto på ett eller annat sätt. 

Med tanke på att ett ghetto redan i sig på många sätt representerar ett utanförskap i ett 

samhälle så blir det i förlängningen en symbol för det utanförskap den antagna textförfattaren 

det vill säga rapparen tillhör och på det sätt bli ”den Andre”. Att vara innevånare i ett ghetto 

skapar i sig en sorts sammanhållning. De ekonomiska förutsättningarna till exempel, känslan 

att inte tillhöra samhället. Detta gör att de utanför kan bli ”den Andre”, den som inte förstår 

hur det är att leva i ghettot och vad de texterna innebär.  Till slut så finns resonemanget runt 

hiphoparen. När Martin Gelin att de som lyssnar på hiphop kan tillhöra vilken del av det 

amerikanska folket som helst oavsett vart de bor, kommer ifrån, ekonomisk eller social status 

så finns det enligt oss en till variabel att lägga till. Den insatta lyssnaren som vi kallar 
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hiphoparen. Som lyssnar till mer musik än bara den som spelas på listor och vet att alla 

raplåtar inte handlar om ghettot. Denna grupp kan känna sig alienerad inför alla tidigare 

nämnda grupperingar. De har kanske aldrig varit i ett amerikanskt ghetto, de behöver inte ens 

ha varit i USA men ändå känner de ett starkt band till hiphop och dess kultur. De blir ”den 

Andre” i allra högsta grad då de inte kan räkna in sig i någon av de tidigare nämnda 

gemenskaperna. Även om de vill kanske de inte skulle bli välkomna eller kunna ingå i någon 

av de andra grupperingarna.
46

 

 

Hiphop-genren befinner sig dessutom i ett generationsskifte just nu. Av 1990-

talets stora hiphop-stjärnor är det få som fortfarande är aktiva. De är antingen 

döda, som Biggie & 2pac, eller så har de satt den egna musiken åt sidan för att i 

stället satsa på att bli entreprenörer, som Jay-Z & Puffy.
47

 

 

Här går journalisten in mer direkt och använder några specifika artister som definition på 

hiphop-industrin. Påståendet i sig blir snabbt banalt då det påvisar att industrin kretsar runt 

dessa fyra exempel. Detta exempel handlar om fyra afroamerikanska rappare som nått stora 

framgångar på listor både i USA och resten av världen. Att en hel kultur och industri skulle 

kretsa runt dessa fyra personer är en konstigt påstående men låt oss använda dem som 

representanter så hittar vi genast likheter dem emellan såsom att de är alla afroamerikaner, 

födda och uppväxta under hårda omständigheter i olika amerikanska miljonprojekt och 

ghetton. De har begagnat sig av schablon bilden av den svarta rapparen som en underdog som 

kämpar mot rasism, samhället och polisens trakasserier för att bli rik och berömd. Två av 

dem, 2pac och Notorius BIG, blev mördade under mystiska omständigheter och blev efter sin 

död, även om de redan var välkända innan, representanter och legender inom sin genre. De 

transcenderat långt över sin status som rappare utan är nu legender och symboler för hela den 

svarta rasen nu i likhet med ikoner som Bob Marley, Jimi Hendrix och Martin Luther King.
48

 

De andra två, Jay-Z och Puff Daddy har omprofilerat sin badboy image som rappare från 

gatan till att bli finslipade affärsmän som gärna syns i kostym och i mer affärsmässiga 

sammanhang och hävdar med jämna mellanrum att de lagt sin rapkarriär på hyllan även om de 

med viss konsekvens fortfarande ger ut musik. Trots deras slipade image flörtar de fortfarande 
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med en lite farlig och kriminell bakgrund för att bibehålla sin image som hårding och 

underdog.  

 

Detta vittnar konkret om att en ursprunglig exotism bibehålls ända fram idag då vita och 

européer fortfarande underblåser och deltar i de schablon bilder som produceras och 

presenteras av den svarte hiphoparen.  

 

 

”Europa fick också besök av hela stammar från de mörkaste av Afrika som 

halvnakna dansade och trummade så att den kultiverade européen kunde känna 

hettan och fukten från sin egen, inre urskog.
49

  

 

Redan på 1800-talet erbjöds det alltså de vita att titta på när den svarta mannen uppträdde, 

komplett med höftskynken, spjut och trummor, attribut som kan översättas i hiphop-

sammanhang som stora byxor, pistoler och en mick.  
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7.0 Slutanalys 
 

Av de nio artiklar vi har valt att analysera så är tre stycken skrivna inom tidsrummet 1994-

1997 och resten mellan 2004-2008. De första artiklarna är skrivna när hiphop började synas 

på allvar i Sverige. Då det började gå från enstaka hits på musiklistorna till den totala 

dominans av ”svart” musik som vi har blivit mer eller mindre vana vid i dagens läge. 

Artiklarna som förutom att de skiftar gravt i aktualitet av åldersskäl vittnar om små skillnader 

och stora likheter. Det handlar på många sätt hela tiden om ett visst mått av utanförskap men 

också från olika aspekter. I vissa artiklar så tar författaren ett synligt ståndtagande för 

hiphoparen och de utanförskap som de utgör i och med att tillhöra en utsatt grupp, den Andre. 

De blir en indirekt hyllning till detta utanförskap som också vittnar om ett visst mått av 

exotism. De första fem artiklarna behandlar hiphop med ett ursprung från USA medan de 

resterande fyra artiklarna är exempel på hiphopens mottagande i Sverige från 

klubbarrangemang till ”hitlistor”.   

 

Själva ”hantverket” och skapandet av hiphop-musiken är ganska åsidosatt i dessa artiklar där 

fokus ligger mer på hiphoparen som en karaktär, en typ av människa som lever och beter sig 

likadant som resten av sina jämlikar. Hiphopen betraktas som en livsstil där man enligt 

naturen blir det automatiskt, ett så kallat rasbiologiskt tankesätt. Vita musiker har inte samma 

press och kritik gentemot sig utan kan syssla mot helt radikalt motsatta konstformer utan att 

det anses vara konstigt. När punken kom till Sverige och vita ungdomar tog denna ”anarkist”-

påstådda musik till sig så växte detta istället till att bli något världsligt och spännande och där 

folk accepterar denna ”farliga” musikstil och tar den med en ”klackspark”.  

 

I artikeln ”Kan en svart författare skriva om en kille som heter Gunnar” så tas svarthetsfrågan 

upp där den unge svarte författaren är direkt associerad till hiphop-kulturen tack vare hans 

ursprung och hudfärg. Detta går hand i hand med artikeln om Dj Honda där hiphopens 

autenticitet försvinner tack vare avsaknaden till det originella tankesättet, där hiphopens 

”mittpunkt” står fastsatt i det amerikanska ghettot.     

 

Hur ”den Andre” definieras i de artiklar som har analyserats har som beräknat inga definitiva 

svar. ”Den Andre” har skiftat mellan ”wiggers”, folk boendes längs den blå linjen samt svarta 

män i allmänhet. Det finns flera attribut som i form av hiphop-kulturen blir aktuella i letandet 

och definitionsarbetet av den Andre. Geografi, social tillhörighet, hudfärg är bara några av 
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dem. Men tydligt är ändå utanförskapet som hiphop för med sig, denna tydliga markering av 

vad som är hiphop och inte och vilka som därför blir den Andre. I de fall där vita hiphopare, 

så kallade ”wiggers” behandlas så blir det nästan alltid en debatt om äkthet och ursprung, en 

autenticitetsbekräftelse eftersträvas. En vit hiphopare ifrågasätts ofta och måste i sin tur 

bevisa sin delaktighet i utanförskapet där de blir ”den Andre”, där annars en person med svart 

hy nästan alltid blir delaktig i det utanförskapet vare sig den vill eller inte. Där blir exotismen 

väldigt tydlig då hudfärgen och kulturen romantiseras och myten om den svarta vilden lever 

kvar i hiphop-musikens ofta hårda och mörka kultur. I artikeln ”Det äkta kan vara en genuin 

bluff!” framställs den vita hiphop-artisten Eminem som en stor ironiker och jämförs med 

modern tids stora poeter och diktare. Denna diskussion blir en rak motsats (binär opposition) 

mot hans samarbetspartner, den svarta hiphop-musikern och producenten Dr Dre som har 

framfört likvärdiga våldsamma texter sedan hans tid i gruppen NWA. Detta har dock bara fått 

honom att bli en måltavla för journalister, politiker och medlemmar av olika opinions grupper 

som av olika skäl motarbetar hiphop. Den vita är då en ironiker medan den svarta vilden utgör 

ett reellt hot hos lyssnaren som fruktar honom och det han är kapabel till att göra. Detta blir 

mer mottagligt hos lyssnaren beroende på dennes referensramar. När en vit rappare säger att 

han ska slå ihjäl dig med en rostig spik och äta dina inälvor blir det så absurt så det är ironi 

medan om en svart rappare säger samma sak så är det ett reellt hot, någonting man faktiskt 

fruktar att artisten är kapabel till att göra.  

 

Den här diskuterade gangster-rappens exponering av den svarte mannen som 

monster och amoralisk njutare har sina förutsättningar i stereotypier med lång 

historia. Redan upplysningsfilosoferna hade i intensiva diskussioner om olika 

rasers egenskaper och kvaliteter relaterat till kroppslig expressivitet med den 

svarta rasen och intellektuellt arbete med den vita ( Gilman 1982 ). Den 

västerländska rasismen gjorde via denna typ av klassificeringar och 

kategoriseringar den Andre till an underlägsen varelse som var mindre värd. 

Den tyske filosofen Hegel ( 1970 bd 12 s 122 ) hävdade t ex att >> Negern 

representerar den naturliga, den vilda otyglade, människan. Vill man förstå 

honom riktigt måste man bortse från allt vad respekt, sedlighet och känslighet 

heter: i denna karaktär kan man inte ens finna något avlägset mänskligt.>>
50

  

 

Här visar Sernhede tydligt att detta inte är en isolerad iakttagelse enskilt gjord av oss i och 

med analysen av just dessa artiklar utan att denna grad av exotism och rasism är historisk 

uttryckt och dokumenterad, även om den i nutid inte är lika grov och hårt uttryckt. Denna 
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grad av exotism genomsyrar i princip alla de artiklar som vi analyserat på olika sätt. Ett 

exempel är när hiphoparen i flera artiklar som behandlar klubblivet i Stockholm en 

våldsbenägen oönskad publik där alla dras över en kant vilket gör att krögare och arrangörer 

har valt att stänga ut en hel publik helt och hållet. Oavsett om krögarna och arrangörerna 

väljer olika sätt att välja bort dem på utan att uttryckligen säga vilka som inte är välkomna 

kan vi läsa in att det handlar om en invandrarpublik som inte är önskad och även där handlar 

det om den okontrollerbara, våldsamma vilden. 

 

Det blir i det här fallet när det gäller en publik eller grupp att klubb och krogbesökare på vissa 

sätt väldigt tydligt hur olika definieringar görs angående den Andre även om den är baserad 

på en myriad av olika fördomar mot ras, klass och socialstatus så dras alla så kallade 

hiphopare med i fallet och banlyses från aktuell klubb eller krog.  

 

De attribut som är aktuella inom hiphop till exempel klädstil är ett tydligt sätt att se vilken 

tillhörighet man kan anta att en person väljer att tillhöra. De överdimensionerade byxorna och 

tröjorna, gymnastikskorna, olika huvudbonader som ofta är av speciella märken, som har 

blivit synonyma med hiphop. Dessa attribut har olika värde i olika situationer. Till exempel 

om en vit eller en svart bär dessa kläder så finns det olika värderingar som appliceras på den 

personen. Om en vit använder alla kläder och attribut som anses vara hiphop så kan denne 

ändå få kämpa för validitet för att passa in i hiphop-kulturen. Den måste alltså kämpa för att 

bli den andre ofta genom att hävda sig genom attribut. Medan en svart blir tagen för given att 

denne tillhör hiphopen oavsett vad denne har på sig. Det har ett flertal gånger rapporterats i 

media om svarta/mörkhyade artister i Sverige som inte kommer in på de krogar som samtidigt 

spelar deras musik. Hiphop och svart kultur har varit i ropet och trendsättande inom musik, 

mode och kultur i flertalet decennier men ännu har inte en svart accepterats som gäst på en 

klubb/krog. Här är det ett fall av exotism blandat med rasism. Där man lockas till den mörka 

kulturen via mode och musik så är man nöjd med att se det på tv och på säkert avstånd medan 

man i realiteten vill omge sig av en vit omgivning som anammat den svarta kulturen. Negern 

ska hållas på avstånd bakom en glasruta medan modet, kulturen och stilen är välkommen att 

anammas. Den delen som vill hålla den Andre på säkert avstånd medan man kan plocka upp 

vissa delar av kulturen kämpar för att hålla den mörka delen av hiphopen på avstånd medan 

det finns en lika intensiv kamp för att bli så ”svart” så möjligt. Där autenticitet, att vara ”äkta” 

är extremt viktigt. Där en vit kan kämpa väldigt hårt för att distansera sig från den vita 

hudfärg denne har för att kunna bli accepterad i hiphop-kulturen. I flera artiklar så försvaras 
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svarta rappare från en utomstående oförståelse där journalisten tar sida för hiphop-kulturen 

samtidigt som man själv anser vara del av kulturen och den Andre och den samhörighet som 

det innebär.  

 

I USA och England går de unga, vita män som på detta sätt identifierar sig med 

svart kultur under beteckningen >>wiggers>>. Med hiphop-musiken har det växt 

fram en hel sub-klass av vita grupper som inte bara gör svart musik och försöker 

efterlikna svarta utan t.o.m. ser ut som svarta och också av andra vill bli 

betraktade som svarta.
51

  

 

Denna jakt på autenticitet kan också ta en annan form. I artiklarna som behandlar vita hiphop-

grupper som till exempel House of Pain som betonar att de inte försöker vara svarta utan 

försöker vara sig själva och relaterar till sitt ursprung som irländare som är en utsatt 

invandrargrupp i USA också kända för att slå underifrån och upp i likhet med de andra 

mörkhyade minoritetsgrupperna i USA. Det blir en autenticitetsvalidering i detta eftersom de 

vita medlemmarna av gruppen inser att det bara skulle låta konstigt om de gick ut och 

förklarade att de ville vara svarta utan betonade sitt anspråk på en egen minoritetsgrupp i 

USA som även om den utgörs av vita kan genom sin klass och sociala status kan jämföras 

med de svarta i USA och på detta sätt validera sig som ”äkta”.  
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8.0 Slutdiskussion 
 

När vi började diskutera att skriva en uppsats som undersöker svensk journalistik runt 

hiphopmusik så hade vi ett flertal dåliga erfarenheter bakom oss där vi ansåg/anser att media 

inte bara bedrev en form av diskriminering utan också inte ofta tog hiphopmusik på allvar. 

Många gånger möttes hiphop av journalistik som inte bara var oinsatt utan möttes också 

många gånger av ignorans och ointresse. De vi efterlyste var seriös journalistik där en 

skribent behandlade kulturen och musiken med den respekt som varje genre förtjänar när den 

ska behandlas. Ett problem när vi började göra vår research och forma uppsatsen var att 

ingångsvinkeln som vi många gånger fick omvärdera då det inte var så enkelt som vi kanske 

föreställt oss.  

 

Vi kunde inte bara ta exempel och hitta saker som vi tyckte var felaktigt utan det visade sig 

vara mer komplext än så. Även om vi båda författare av uppsatsen anser oss vara väldigt 

insatta i kulturen och musiken så fanns det fortfarande hinder som behövde överkommas och 

framförallt behövde vi fokusera vårt syfte. Syftet som i vårt huvud vart enkelt, direkt och 

logiskt framkom mer och mer som svårdefinierat, krångligt och på många sätt ganska osmart. 

Där behövde vi tänka om. Det som senare blev nyckeln till vårt resonerande och skrivande 

blev att hitta en teoretisk infallsvinkel. I detta fall den Andre och exotism. Detta blev en 

nystart där vi blev tvungna att destillera ner mycket av vårt resonerande till smalare och mer 

raffinerat tänkande vilket omedelbart gjorde processen mycket svårare för oss. Till den grad 

att vi vid tillfällen kunde fråga oss om detta fortfarande var intressant för oss att skriva om. 

Det vi kom fram till att i slutändan var vi ute efter samma sak som tidigare, vi var helt 

tvungna att tänka lite annorlunda och framförallt anstränga oss hårdare. Syftet blev 

omvärderat och frågeställningarna omprövades flera gånger tills vi kom fram till slutresultatet 

som symboliserar vad vi ville ha ut av vårt arbete.  

 

Ett annat stort hinder var avgränsningen. Vart skulle vi börja och framförallt sluta? Vi har 

tidigare läst en uppsjö av böcker, artiklar och andra texter om hiphop och allt kulturen 

innebär. Vi har till och med varit delaktiga aktivt i offentliga debatter och föremål för 

intervjuer och andra mediala bidrag som rör hiphopens kultur och musik. Detta färgade oss 

enormt och gjorde det svårt att transcendera det och tänka om på ett så rationellt sätt så 

möjligt. Kännedomen gjorde det också svårt att välja vad vi tyckte var bra och dåligt. Vilka 

källor av information som var bäst på olika sätt. Detta utmynnade i att tillsammans med 
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arbetet runt att forma ett syfte och inriktning till att vi helt enkelt började från noll. I samband 

med detta så arbetade vi stegvis med att utforma ett urval. Hiphop-kulturen blev till hiphop-

musik, media blev till skriven journalistik som blev publicerad svensk journalistik och så 

vidare jobbade vi parallellt med research arbetet med vår urvalsprocess. I slutändan efter en 

hel del letande och läsande så fastnade vi för de artiklar som för närvarande är del av 

uppsatsen. Vi kunde se vissa trender inom journalistiken som samtidigt kunde bekräftas av 

våra tidigare upplevelser att hiphopen har cirkulerat i Sverige under tre årtionden och hela 

tiden med varierande attityd fått uppmärksamhet i olika medier.  

 

Sedan mitten av 90-talet har vi efter en databassökning sett en stadig ökning av intresse från 

media och inte minst ett seriösare intresse. Det märks att journalistiken gått från ett 

sensationsintresse till en mer seriös och genuin rapportering. Detta har vi tolkat som en 

brytpunkt då den svenska medierapporteringen om hiphop har gått från en trend till att 

betraktas som en kultur. Detta stod för många klart sedan länge, inte minst hos utövarna av de 

olika grenar inom hiphopen, men vi anser att det i Sverige tog till mitten av 90-talet till 

hiphop fick ett ordentligt fotfäste i Svenska medier. Vidare har vi i vår analys hittat många 

delar som även fast hiphopjournalistiken har utvecklas så finns det fortfarande många 

yttringar av ett utanförskap representerat av den så kallade hiphoparen. Hiphoparen kan 

nästan uteslutande i alla artiklar kallas för den andre även om det finns många olika former av 

utanförskap representerat. Samtidigt som både rasism och exotism är närvarande flera gånger 

i artiklarna.  

  

En huvudfråga i analysen är vem är ”den Andre” i förhållandet mellan massmedia, i detta fall 

journalisterna, och ”hiphoparna”? För att vi ska kunna gå vidare i analysen och bemöta 

resterande av de frågorna vi vill försöka besvara detta. Ett uppenbart svar är ”hiphoparna” 

eftersom de är de som tillhör en subkultur. De är de som gör motstånd och står utanför den 

norm som utgör de kriterier för det ”normala”, vilket är en tydlig markering för vilka som står 

utanför och innanför det vill säga vilka som är och inte är ”den Andre”. Det finns många olika 

skäl till varför en utövare/medlem av hiphop-kulturen skulle definieras som ”den Andre”. De 

koder som finns för att tillhöra kulturen innefattar kläder, språk, musik, manér och andra 

attribut som klart och tydligt markerar ett utanförskap. I den aspekten är ”hiphoparen” ”den 

Andre”, men enligt författarna är det mer komplicerat än så.  Enligt oss går det inte att helt 

klart definiera endast en ”hiphopare” som ”den Andre” för hans/hennes tillhörighet till hiphop 

som grupp. Med detta påstående i åtanke så vill vi först och främst diskutera på vilka sätt man 
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kan resonera för att nyansera vår analys runt begreppet ”den Andre” i förhållande till 

hiphopen.  Vi anser att det först och främst inte går att definiera ”hiphoparna” som en 

homogen grupp utan det finns flera olika grupperingar inom gruppen och dessutom påstår vi 

att ”hiphoparna” under det senaste decenniet utgör en så pass stor grupp som dess utom gått 

långt förbi den subkultur status som de hade när ”hiphopen” rotades i Sverige och blivit en så 

pass stor gruppering så att det går att vända på steken och säga att det är journalisten som är 

”den Andre” och utövaren/medlemmen av hiphop-kulturen som utgör det ”normala” utifrån 

de preferenser som de lever efter i.   

 

Men det finns också ytterligare en komplikation vilken består i att den senaste tiden som vi 

tidigare beskrivit att det finns ett mycket större intresse för journalistik som är hiphop-

orienterad vilket betyder att det nu finns ”hiphopare” som nu är journalister vilket betyder att 

definitionen av vem som är ”den Andre” blir väldigt svår att göra. Då måste vi göra en 

omvärdering av vad som är kriterierna individuellt per artikel och text för då utgör både 

journalisten och objektet som journalisten skriver om teoretiskt ”den Andre”.  Den första 

problematiseringen där vi vill poängtera att en ”hiphopare” inte är en homogen grupp är något 

som vi, författarna, anser vara något som varit ett faktum sedan hiphopens födelse.  

 

Vi har tidigare gått igenom de fyra olika ”element” som utgör en grund för hip-hop kulturen ( 

breaking, graffiti, dj'ing och rap ). De fyra ”elementen” som utgör en grund i den kultur, som i 

ett samlingsnamn kallas Hiphop, är trots deras samling väldigt olika. Det finns ingenting som 

säger att en person som sysslar med graffiti lyssnar på rapmusik eller att en rappare gillar att 

dansa. I begynnelsen så var de fyra ”elementen” nära anknutna men de har på många olika 

sätt glidit isär och det har på senare tid diskuterats att ursprungs ”elementen” borde ersättas av 

nya ”element”. Detta insuerar att ”hiphoparen” inte alltid är en homogen grupp utan att det 

finns många olika sorters individer som är ”hiphopare” och då blir det svårt att generalisera 

och kalla dem för ”den Andre” som grupp när det är mer en fråga om grupperingar inom 

gruppen. 

 

På detta har vi en lösning som till viss del hjälper till, vi har valt bort stora delar av den 

ursprungliga kulturen genom att inrikta oss mot den musikaliska delen. Det vill säga att vi 

utesluter vitala delar av den ursprungliga hiphop-kulturen för att rikta oss mot det deltagandet 

som det innebär att lyssna på hiphop-musik. Här finns det också enligt oss ett behov av att 

vidare dissekera vad man kallar en ”hiphopare”. Det försvårar försöken att ringa in 
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”hiphoparen” då det inte längre handlar om de stereotyper som tidigare funnits. Att direkt 

kunna peka ut vem som lyssnar på hiphop kan inte längre begränsas till säckiga byxor eller 

andra yttre attribut utan nu när hiphop-musik ligger högst upp på radio och tv-listor i Sverige 

kan man anta att det finns många fler än de som kallar sig ”hiphopare” som lyssnar på 

musiken. Det betyder också att det utanförskap som ”hiphop” representerat tidigare tappad 

udden och nu representeras av en nyvunnen tillhörighet hos den stora massan. Detta 

kompliceras ytterligare av en uppdelning av ”hiphoparen” och hiphop-musiken som 

successivt växt och förgrenat sig ända sedan det globala genombrottet.   

 

Efter att ha gått igenom ett stort antal artiklar så kan vi se att förhållningssättet till hiphop som 

en konstform är väldigt diffus. Hiphop förknippas mer som en livsstil där utövaren vilken 

efter uppväxtort och hudfärg är direkt associerad till kulturen. Detta blir då ett stort problem 

då dessa rasistiska antaganden fortfarande lever kvar i dagens samhälle vilket har vandrat 

mellan olika musikstilar där fördomen har lyst stark. Detta är väldigt märkbart i artiklarna där 

musiken blir åsidosatt och personen bakom musik fungerar mer som en symbol vilken 

antingen glorifieras eller hatas. Det märks av att ”svart musik” är mer komplex att debatteras 

inom media där journalistiken antingen är oseriös eller överarbetad där en avsky till 

musikstilen finns mellan raderna. Det är även intressant att se varför det är så komplext att 

skriva om svart musik utan att trampa på några tår där en försiktighet råder över att inte verka 

vara inskränkt, vilket även tyder på en distansering.  

 

Det är problematiskt med de autenticitetskrav som hiphop-kulturen har på sig. Det kan handla 

om hiphop som en gatukultur från New York där det måste se ut exakt som i de gamla 

filmerna (t.ex. Wild Style, Beatstreet) från början av 80-talet, samtidigt som det kan 

presenteras som något farligt efter NWA's texter och musikvideos. Detta är något som andra 

musikstilar inte behöver genomlida i samma utsträckning. I artikeln där Eminem anses vara 

mer accepterad som en komiker utan autenticitetskrav tack vare sin hudfärg är ett bra exempel 

på hur hiphop förväntas vara. Detta är dock en process vilken både har skapat mer fördomar 

samt genererat pengar där musiken tillsammans med en tuff och påhittad attityd efter en 

marknadsundersökning har sålts som en produkt. Detta är i samma utsträckning som 

porrindustrin är så ofantligt stor, skivbolagen vet vad de kan sälja och anpassar musiken 

därefter. Dock så har detta skapat en större klyfta till hur hiphoparen/afroamerikanen 

förväntas vara. Det finns dock ingen ursäkt till varför fördomarna växer genom separata 
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snedsteg, rasismen bygger på större ting där vi nu har nått år 2009 och där diskussionen av 

”svarthet” fortfarande är komplex.  

 

Den exotism och rasism som vi upplever att journalistik präglas av finns kvar i hög grad och 

ett problem är hur man förhåller sig till kulturen då kulturen i sig har blivit knuffad över 

kanten samtidigt som den begått självmord flera gånger om. Hiphopare som gör anspråk på 

att vara mer äkta än andra säger att hiphopen är död och yngre generationer säger att den 

gamla hiphopen är tråkig medans den nya är vad som gäller. Listorna och framgången har 

segregerat och förvirrat medlemmar av hiphopkulturen samtidigt som den genom dess många 

förgreningar och genrer inom genren har rört sig så långt bort från sin ursprungskultur att det 

är svårt att se den. Men det pågår en stor kamp runt detta då artister och ”purister” kämpar för 

en svunnen tid och dess ideal ska återupprättas.  

 

Nya medier har fört stilen till många nya nivåer och ingen av författarna tror att det någonsin 

kommer att bli detsamma och frågan är varför man skulle vilja. Kultur frodas i och med 

utveckling vare sig bra eller dålig måste man se till för och nackdelar för detta. Vi har utsatts 

för journalister som klätt ut sig i säckiga kläder och snackat slang i tron att vi skulle kunna 

relatera till honom då, medan allt som hände var ett naturligt avståndstagande samtidigt som 

vi har stått i konsertpubliker och känt en tillhörighet när till exempel rapparen Common på 

90-talet besökte Sverige och uttalade sig på scenen att alla i publiken oavsett hudfärg var 

”Niggas” då det var ett ”state of mind” inte en ras eller hudfärg. Att vara nära en kultur under 

sina första två decennier i världens rampljus är omtumlande och man utvecklar en skepsis mot 

journalism naturligt då man upplevt den ignorans som det innebar under tidigt nittiotal. Nu 

har detta ändras på väldigt mycket men det finns som vi påvisar i analysen fortfarande stora 

sprickor i den journalistiska rustningen både med exotiska och rasistiska förtecken. 

Uppsatsarbetet har för oss varit mödosamt arbete då vi hade många åsikter ganska bestämda 

innan och inte var särskilt intresserade att ändra dem eller ens forska runt dem. Men under 

arbetets gång så hittade vi en del luckor i våra argument vilket gjorde arbetet mer intressant 

samtidigt som det var svårt. Det är omöjligt för oss att vara helt opartiska när vi har en sådan 

bakgrund inom hiphop som vi har men vi tycker att vi har lyckats att behålla ett analytiskt 

förhållande till artiklarna och rett ut på vilka sätt de har sett på den Andre samtidigt som vi 

jobbat hårt för att svara på våra frågeställningar så tydligt så möjligt. 
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Varför görs jämförelser mellan invandrarkillar från förorten och den kommersiella gangster-

hiphopen? Är detta en direkt koppling till afro-amerikaner i New Yorks slumområden där 

segregationen går ihop med musiken? Sverige har efter erfarenhet olika typer av grupperingar 

inom hiphop-kretsarna vilka i nuläget omfattar förorts-hiphop, innerstads-hiphop i 

storstäderna samt småstads-hiphop. Dessa kan musikmässigt låta likadant, men stämpeln finns 

ändå där om vart den har skapats och av vem. Detta är precis på samma sätt som den unge 

svarte jazzskribenten förväntas lyssnas på hiphop så har ”afro-amerikanen” istället bytts ut 

mot invandrare i allmänhet. Fördomar går nog aldrig att radera då det ingår i människans 

natur att vara skeptisk mot det okända och detta inkluderar alla kulturer, etnicitet med mera. 

Det viktiga är dock att inte propagera om något som man inte är insatt i, speciellt om ens jobb 

är att kommunicera med folket.  
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Bilagor 
 

Kan en svart författare skriva om en kille som heter Gunnar?  

Svenska Dagbladet  

 -  1997-10-31  

 -  Sida: 20  

   

Författare: annina rabe  

Det finns vissa saker som underförstått förväntas av en om man är författare. I synnerhet om 

man är en yngre svart författare som skriver om svarta människor i Los Angeles. Till exempel 

förutsätts man skriva om hiphop.  

Man bör inte ha en huvudperson i sin bok som heter Gunnar och man förväntas definitivt inte 

ha ingående kunskaper om klassisk litteratur. 

Paul Beatty är inte särskilt inne på hiphop, och i hans debutroman The white boy 

shuffle (på svenska heter den Svart harakiri) förekommer mer jazz än 

gangstarap. Ändå nämner nästan alla recensioner av boken slentrianmässigt 

hiphop. Det ställs som sagt vissa bestämda krav på unga svarta författare. 

- När jag skrev dikter förut var det en känd poet som sa att "Pauls dikter är ju 

väldigt bra bla bla bla, men han kan inte bestämma sig för om han vill vara 

street eller akademiker". Det var underförstått att man inte kunde vara båda 

sakerna på en gång. Sånt kategoriserande gör mig helt galen. Vare sig man kallas 

street eller akademiker behandlar man ju samma ämnen, fast på lite olika sätt. 

Paul Beatty är tillräckligt street för att inte vara tråkig, men samtidigt 

bildad nog att beströ sin text med diverse referenser till världslitteraturen. 

Något som ständigt tycks förvirra kritiker och journalister. 

- Det är roligt att se hur politiskt korrekta försöker att inte visa sina 

fördomar. De säger t ex lite försiktigt "Paul, var har du lärt dig så mycket om<br> japansk 

litteratur?" 

Mycket av handlingen i The white boy shuffle går ut just på att driva med 

stereotyper och fördomar. Huvudpersonen lyckas vara fel var han än hamnar. 

Dessutom heter han alltså Gunnar, och det är svårt att komma ifrån att det är 

ganska konstigt med en person som går omkring i Hillside i Los Angeles och heter<br> 

Gunnar. 

När boken börjar bor han i ett helvitt område i Santa Monica och umgås bara med 

surfare, men hans mamma tycker att man måste söka sina rötter och snart flyttar 

familjen till Hillside, ett betydligt bråkigare område. Flytten blir något av en<br> chock för 

Gunnar, som gömmer sig från gängbråken bäst han kan och tröstar sig 

med att läsa Homeros. Gunnar är urtypen för en anti-hjälte, men på något 

märkligt sätt lyckas han under bokens gång både bli basketstjärna och en<br> 

messiasliknande ledare som uppmanar alla svarta att begå självmord, eftersom de 

fortfarande efter år av kamp blir behandlade som skit. Boken är rolig, elak, arg 

och extremt ironisk. 

- Jag är väldigt cynisk av naturen. Jag kan inte rå för det. Det är väl mitt 

sätt att hantera saker och ting. Samtidigt antar jag att det finns en risk med 

att vara för cynisk. Ibland har läsare kommit och anklagat mig för att 

förespråka självmord. Hm, don't think so. För mig beskriver boken ett slags 

optimistisk pessimism. Optimismen ligger i humorn och i att han hela tiden<br> fortsätter att 

hitta nya lösningar. 

I sin jakt på någon slags sanning eller åtminstone en uthärdlig tillvaro stöter 
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Gunnar på allt från separatistiska svarta grupper till välmenande vita 

radikaler. 

Alla drivs det hejdlöst med och ingen skonas, oavsett hur bra eller dåliga motiv 

de har. Paul Beatty tycker inte om grupperingar. 

- När jag gick på universitetet var många jag kände väldigt aktiva i olika 

grupper. Men hur idealistiska de än var i början så hamnade grupperna förr eller 

senare i interna kaos och problem. Mycket handlar om ledarskap; det är omöjligt 

att ha makt utan att missbruka den. 

White boy shuffle utspelar sig till stor del i Los Angeles, men själv bor Paul 

Beatty i New York. 

Han gillar Amsterdam och skulle gärna flytta dit, men misstänker att det inte 

skulle vara så bra för hans karaktär. 

Förutom romanen har han också gett ut två diktsamlingar (Big bank take little 

bank och Joker, Joker, Deuce) som rekommenderas om man gillar att läsa dikter 

som säger viktiga saker på ett rättframt och roligt sätt. Men nu vill Paul 

Beatty inte skriva mera dikter. En av orsakerna till det är New Yorks 

pretentiösa poesiscen. 

- Hela den där spoken word-grejen, jag är så trött på den. Om jag flyttade till 

Amsterdam kanske jag skulle börja skriva dikter igen. 

Svart harakiri av Paul Beatty finns i din bokhandel.  

Bildtext: Paul Beatty  

©Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren.  
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Yo, vidga hiphopvyerna House of Pain gör uppror mot förortstristessen  

Göteborgs-Posten  

 -  1994-09-16  

 -  Sida: 5  

   

Författare: MASUI ANETTE  

Är du en av dem som bojkottat hiphop, som anser att det är inte är musik för dig, att det inte 

är musik över huvudtaget? Eller tillhör du skaran som snöat in på en viss typ av rap, som tror 

att hiphop är synonymt med Latin Kings eller  

Snoop Doggy Dogg? 

Då är det dags att tänka om. Tid att vidga vyerna. 

Hiphop av i dag är mer varierat än så. 

Folk återvänder chockskadade från deras konserter. De verkar som en avrivning, 

ett uppror mot all tråkighet. 

Så bildades också House of Pain som en reaktion mot den förortstristess som 

trion växte upp i, utanför Los Angeles. 

De har gjort sig kända som ett supande, ointellektuellt partyband och gör inga 

försök att framstå annorlunda när GP Aveny träffar dem. Danny Boy har slagit sig 

ner på en stol och försöker mödosamt klämma en finne på näsan, DJ Lethal leker 

leende med sin icke oansenliga ölmage och militärklädde Everlast röker en joint 

och försöker svara på frågorna men avbryts av hosttattacker som övergår i 

skrattanfall. Det som skulle blivit en intervju blir snarare ett skådespel. 

Alla tre är höga som hus, vilket delvis förklarar deras lättantändlighet under 

vårt samtal, ibland uttryckt i hotfulla ögonkast, ibland i ansatser att kasta 

stolar på journalisten. 

Men även till vardags har House of Pain rykte om sig att vara ett gäng 

lättprovocerade bråkstakar, vars aggressiva inställning gett dem ett 

attitydproblem som tursamt nog är en säljande image för hiphopband. Att denna 

pose inte är konstruerad framgår av att pojkarna var problembarn redan innan 

bandet bildades. Deras taggighet är inte en försvarsattityd som gettoliv har 

framtvingat utan den provocerande attityd man lägger sig till med i en 

spänningslös tillvaro. Så man kan nog snarare säga att House of Pain-projektet 

har haft en dämpande effekt på pojkarna, som inte längre behöver roa sig med 

småtjuveri och slagsmål för att få fräs på vardagen. Men än i dag händer det att 

Everlast norpas av lagens långa arm för olaga vapeninnehav. 

Affärsambitioner 

House of Pain består av rapparen och låtskrivaren Everlast (Eric Schrody), 

fixaren och idémakaren Danny Boy (Danny O'Connor) och discjockeyn/producenten DJ 

Lethal (Leor DiMant). 

Everlast är född på amerikanska östkusten men flyttade med familjen till 

Kalifornien när pappan fick jobb där. I de nya omgivningarna dröjde det inte 

länge förrän han började rappa, springa på hiphopklubbar och ägna sig åt 

graffiti. Han blev medlem i Ice-T:s Rhyme Syndicate och flirtade en kort tid med 

en solokarriär. 

Danny Boy ser House of Pain som en språngbräda till andra affärsambitioner. Han 

äger 50 procent i en klädkedja och har initierat öppnandet av en 

pizzarestaurang, House of Pizza, som han äger tillsammans med Everlast och 

filmstjärnekompisen Mickey Rourke. 

DJ Lethals pappa är professionell gitarrist och flyttade hela familjen från 

Lettland till USA på 70-talet. 

Trions första singel Jump Around släpptes 1992 och sålde mer än en miljon 
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exemplar, deras självtitulerade debutalbum ungefär lika mycket. Senaste albumet 

kom ut i juli i år och heter Same As it Ever Was. Plattan är en uppvisning i 

hardcorerap med punkiga texter och ett släpigt, sugande partygung, kryddat med 

skojiga trumpeter. 

Utöver musiken har två av pojkarna det gemensamt att de har irländska rötter. 

Deras situation är långt ifrån unik då det i varje storstadsområde i USA bor 

hundratusentals människor som gör anspråk på ett irländskt ursprung. I Los 

Angeles inte mindre än tre miljoner. De första irländarna anlände till USA som 

politiska fångar samtidigt som de första afrikanerna fördes dit som slavar, men 

från mitten av 1800-talet och framåt har inflyttningen av ekonomiska och 

politiska flyktingar ökat kolossalt. Emigrationen till USA pågår fortfarande då 

Irland i dag plågas svårt av arbetslöshet och inbördeskrig. 

Irländska amerikaner 

Som Irlandättlingar i Los Angeles har House of Pain konstruerat en identitet åt 

sig själva och introducerat hiphoppubliken för vit irländsk- amerikansk rap. 

Grabbarna betonar sin irländska identitet, men kanske mer genom sin supa och 

slåss-attityd än patriotiska hyllningstexter. Många är de som retar sig på dem 

och tycker att House of Pain är "wiggers", det vill säga vita hiphopare som 

försöker dra växlar på sitt ursprung på samma sätt som svarta rapartister. 

Everlast håller dock inte med: 

-Jag skulle inte jämföra det med afrocentrism. Vi tänker inte på Irland som vårt 

moderland, i betydelsen "låt oss resa hem!". Vi råkar bara vara irländska 

amerikaner, liksom. Afrocentrism handlar mycket mer om att komma i kontakt med 

Afrika. Vi talar bara om för folk varifrån vi kommer!  

Bildtext: House of Pain tycker inte att de gjort sig förtjänta av epitetet "wiggers": -Vi försöker 

inte vara svarta, vi är bara oss själva!  

©Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren.  
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Hiphopkulturen kvävs i Stockholm  
Svenska Dagbladet 1 C  

 -  2007-10-26  

 -  Sida: 15  

 -  Sektion: Nöje  

   

Författare: Ülkü Holago - E-post: ulku.holago@svd.se  

- Det är en massa problem med er publik, sade den upprörde klubb-bokaren strängt. En väska 

hade försvunnit på klubben där jag var perifert inblandad: ett veckoarrangemang som lockade 

framför allt en hiphop-publik där många kom från områden längs blå linjen.  

Den försvunna väskan, som senare visade sig vara bortsupen och kom tillrätta, räckte för att 

bokaren skulle komma ut med sitt hjärtas mening om förfärliga förortare som inte kan bete 

sig. Senare fick jag höra om en väskstöld på hans egen indiepopklubb, men då bedömdes 

varken brottet eller brottslingen utifrån sin musikaliska eller stockholmska hemvist.  

Tänker på incidenten när jag läser Rodeos klubbredaktör Farnaz Sajadi. Under rubriken "2007 

härjar Hiphop-förbuden som en medeltida pest på Stockholms klubbar" gör hon upp med 

klubbägares styvmoderliga inställning till hiphop. Publiken är icke-önskvärd, konsumerar för 

lite i baren och bråkar mer än alla andra påstår vissa klubbägare som istället vill ha in 

köpstarka, hippa mediemänniskor på sina ställen. Om det här är Stockholms klubbvärld 2007, 

då vill jag inte vara med.  

Klubb/konsert  

1. Arabiska vibbar i Solna  

Substitutet för oss som lider av latent längtan till Kairos eller Beiruts nattklubbar heter Carte 

Blanche och ligger i Solna industriområde. Haket, till vardags lunchrestaurang, är 

återuppståndet efter en brand. Från och med imorgon går det att ta pendeln norrut för 

libanesisk meze och rumpskak till arabiska nattklubbsklassiker, förmodligen framförda av 

ställets Södertäljebaserade miniorkester.  

Carte Blanche, imorgon kl 20 - 03. Dalvägen 24 - 26, Solna. Entré 350 kronor inklusive mat.  

2. Dancehall med Trinity  

Ett av Stockholms äldsta, och i konkurrens med Topaz, kanske finaste soundsystems snurrar 

sitt bästa urval av dancehall, roots, r&b och soca.  

Trinity Sound presents Reggae night bash, imorgon kl. 22 - sent. Fabriken, Strandbergsgatan 

51, Stadshagen. Entré 80 kronor.  

3. Finsk electrofest  

Är finska electrosnubbarna Them Shepherds nyskapande för att "de är så avskilda ifrån 

omvärlden", undrar författaren till utskicket om Helsingforsduons stockholmsbesök. 

Helsingfors avskilt från omvärlden? Knepig fråga. Nu har de finska electrosnubbarna i alla 

fall lyckats lämna den påstådda isolationen i öst för ett gig på Tranan.  

mailto:ulku.holago@svd.se#_blank


59 

 

Them Shepherds, Pavan, SAMO & Kool DJ Dust, torsdag, Tranan, Karlbergsvägen 14.  

4. Turkisk pop på Södran  

Lördagslångköraren Outernational är en snuttefilt för alla som suktar efter kombon turkisk 

pop/magdansklassiker/baile funk/kubansk salsa/sydafrikansk ragga/nordafrikansk hiphop med 

mera.  

Outernational, lördagar kl 19 - 02, dj och entré på 60 kr från kl 21. Södra teaterns foajé.  

För övrigt  

Tvångsmatas Spy Bar-gästerna med huggorm? Enda behållningen av förra helgens 

studiebesök var det running man-revivande dansparet.  

©Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren.  
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Just när du trodde att  

Svenska Dagbladet  

 -  2006-02-24  

 -  Sida: 85  

 -  Sektion: Nöje  

   

amerikansk hiphop inte kunde bli mer infantil kommer snap music som precis som crunk 

bygger på skrikiga call and response-refränger och enkla keyboardriff, men ännu mer 

sparsmakad produktion.  

I den största snap-hitsingeln, D4Ls Laffy Taffy är beatet reducerat till en monotont upprepad 

syntslinga med en efterhängsen diskant som påminner om ljudet av ett fingerknäpp - vilket är 

det ljud som gett genren sitt namn. Det är musik som nästan verkar skapad enbart för att säljas 

som ringsignal på grund av rytmernas enkelhet. Martin Gelin  

©Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren.  

 

 

 

 

 

 

 


