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Sammanfattning/Abstract: 

Genom postkolonial teoribildning har vi valt att göra en diskursanalys av hiphop i svensk 

media. Syftet är att urskilja om och hur media placerar in hiphop i schablonen ”de Andra”. 

Samtidigt gör vi en jämförelse med hur jazzen en gång framställdes, för att sätta det i en 

historisk kontext. Det empiriska materialet består av artiklar ur ett svenskt hiphopmagasin 

samt två hiphopvideor. Undersökningens resultat visar att det är en stereotyp bild av ”den 

Andre” som framställs. I jämförelsen med jazz framkommer dock att de rasistiska fördomarna 

i hiphop är mer subtila än de explicita uttalanden som en gång gjordes när man skrev och 

talade om jazz.  
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Inledning 

 

Att niggerherrarna kunde steppa och slå volter är ju inte något märkvärdigt - det begär man att en 

neger skall kunna göra och väntar sig inte heller varken mer eller mindre av honom. Kan han det 

inte är han en dålig neger, kan han något mer är han en abnormitet. 1 

 

Såhär skrev man i en recension av jazzbandet Chocolate Kiddies med Sam Woodings orkester 

i nummer 16 av kulturmagasinet Saisonen år 1925. Det är en av en stor mängd recensioner 

från 20- och 30-talet som hade ett öppet rasistiskt innehåll som cementerar bilden av svarta 

människor och ”den Andre”. Jazz, blues och rythm and blues, alla dessa genrer har setts som 

svart musik och idag ses R&B, soul och framför allt hiphop som just svart musik. Hur ser 

recensioner, artiklar eller andra medieproduktioner, som behandlar hiphop, ut idag drygt 80 år 

efter ovanstående recension skrevs? Kan man fortfarande urskilja något mönster som innebär 

att den svarta musiken bedöms eller talas om på andra sätt än övrig musik? Vi, författarna 

som är två vita medelklass helylle svenskar uppväxta på landsbygden i kontrast mot den 

förväntade hiphoparen, tror att rasismen och fördomarna kommer i en mer subtil form i dessa 

dagar. Men vi tror ändå på att stereotypa fördomar fortfarande existerar och även att det finns 

en särskiljning i hur ”den Andre” bedöms, Hur skulle det se ut om till exempel killarna i 

Snook2 skulle posera med pistoler och gängtecken på sitt skivomslag? Dessa stereotypa 

framställningar ska vi försöka lokalisera och genomskåda i den här uppsatsen, där vi väljer att 

titta på diskursen om ”den Andre” inom hiphop. Svarta människor har genom tiderna 

förknippats med termer som primitiv, exotisk, autentisk eller barnslig, i postkoloniala termer 

talar man ofta om svarta som ”den Andre”. Hiphopen, som vi väljer att se som att ”den 

Andres” musik, och dess utövare får alltså mantla kvarlevorna av de koloniala tankesätten, 

med de för- och nackdelar det kan innebära. 

 

Både jazzen och hiphopen sågs som "den Andres" musik när respektive genre växte fram, och 

bägge har ett afro-amerikanskt ursprung. Men med tiden blev jazzen mer och mer vit 

                                                 
1 Johan Fornäs Moderna Människor - Folkhemmet och jazzen (2004) s.209 
2 Vit rapduo från Lidingö. 
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egendom, och det var framförallt den vita medel- och överklassen som gjorde anspråk på 

jazzmusiken. Just för att jazzen har den historien som den har med det afro-amerikanska 

ursprunget och att den sågs som "den Andres" musik är det en relevant jämförelse att göra 

med hiphopen som mycket väl kan utvecklas på samma vis. Vi kan även se hur diskurser om 

”den Andre” kan förändras under tid. 

 

Syfte  

 

Vi kommer att göra en komparativ studie mellan jazz och hiphop med utgångspunkt utifrån 

postkolonial teoribildning. Vårt syfte med detta är att försöka se hur "det Andra" skapas när 

hiphop behandlas i dagens media. För att få ytterligare djup i uppsatsen kommer vi att försöka 

finna likheter och skillnader med hur det såg ut när jazzen växte fram i Sverige under 1920-

talet till 1950-talet. Det vi då strävar efter är att sätta framställningar av ”den Andre” i en 

historisk kontext för att kunna urskilja eventuella förändringar. Till denna jämförelse kommer 

vi att använda oss av Johan Fornäs bok Moderna Människor - folkhemmet och jazzen som just 

tar upp hur jazzen mottogs på och framställdes i framför allt tidningar. 

 

Frågeställningar  

 

På vilket sätt kan man urskilja postkoloniala tankar om fördomar, stereotyper och rasism i 

diskursen om hiphop? 

Vilken bild av ”den Andre” konstrueras genom hiphop? 

Hur ser framställningar om nutidens hiphop ut jämfört med dåtidens jazz? 
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Disposition 

 

Den röda tråden i vår uppsats kommer att vara diskursen om hiphop. Vi kommer att behandla 

ämnen som kretsar kring begrepp så som stereotyper och bilden av ”den Andre”. I 

inledningen har vi tagit upp jazzen som ett tidigare exempel på svart musik och vi kommer 

även att återknyta till och jämföra hiphopen med jazzen i slutet av analysen. Men för att inte 

gå händelserna i förväg så beskriver vi nu del för del i uppsatsen och vi börjar från början. 

 

I det första och inledande kapitlet har vi klargjort vad det är vi kommer att behandla och syftet 

med vår uppsats. Vi kommer sedan fortsätta med en slags bakgrund till bilden av "svart 

musik" genom tiderna och för att få ett slags bollplank kommer vi att fokusera på hur det 

skrevs om jazz när genren etablerade sig här i Sverige. Vi kommer även i bakgrunden att 

presentera en del av de författare som vi använder oss av i resterande uppsats. De författare vi 

inte presenterar där presenteras mer i samband med att deras texter används. Nästa kapitel 

kommer att presentera, beskriva och fördjupa de teoretiska utgångspunkterna vi kommer att 

använda oss av i vår analysdel och den kommer även att mynna ut i vårt metodkapitel som 

presenterar och resonerar kring vår metod - diskursanalysen. Detta åtföljs av ett stycke som 

presenterar och avgränsar det material vi har valt att titta på i den nästkommande analysen. I 

analysen går vi djupare in i varje del av det empiriska materialet, väldigt uppstrukturerat och 

metodiskt, artikel för artikel, video för video, där vi försöker reda ut hur representationen av 

”den Andre” ser ut. Vi ställer även att ställa diskursiva praktiker i hiphop mot de i den tidiga 

jazzens mottagande i Sverige för att se hur tidens gång påverkat framställningar av ”den 

Andre”. Avslutningsvis kommer vi att ha en slutdiskussion där vi presenterar och diskuterar 

vad vi har kommit fram till. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

 

"Svart musik"  

 

Afro-amerikanska musikformer, som jazz, gospel, blues, soul, reggae, funk, samba och vissa 

former av rock, har invaderat den västerländska musikkulturen under 1900-talet. Med musiken har 

följt det tankepaket om kulturella och musikaliska värden som genomsyrar den amerikanska 

kulturen och som brukar beskrivas i termer av svart och vitt, afro-amerikanskt kontra 'europeiskt' 

etc. 'Svart' musik har av sin publik setts som ett tilltalande alternativ till den stela 'europeiska' 

musiken, alltmedan belackarna tagit avstånd från det svarta och förfasat sig över oväsen, 

'djungeltrummor', 'apmusik' och liknande.3 

 

Det här skriver Lars Lilliestam, professor i musikvetenskap vid Göteborgs Universitet, i 

texten ”Dom” och ”vi” i musik. Det är en mycket intresseveckande text som ställer många 

mycket intressanta frågor om musik och etnicitet. Kan man till exempel säga att en musikstil 

är en speciell färg? Att jazz är svart medan country är vit musik? Genom tiderna har 

musikstilar ständigt rasifierats och delats in i svart respektive vit där svart musik setts som lite 

mindre värd. Lilliestam påpekar att den svarta musiken ”många gånger angripits i rent 

rasistiska ordalag”.4 Lilliestam kritiserar även anhängarna för musiken och menar att de 

utövar en slags inverterad rasism när de ger uttryck för sin fascination för musiken. De 

romantiserar bilden och förknippar den med föreställningar om att musiken utstrålar sexuell 

potens, svängighet och improvisation.  

Fascinationen för svart musik har som sagt varit stor och då speciellt bland vita ungdomar. 

Om detta har Ove Sernhede, professor i socialt arbete vid Göteborgs Universitet, skrivit 

flertalet böcker bland annat Ungdom och kulturens omvandlingar - Åtta essäer om modernitet, 

                                                 
3 Lars Lilliestam "Dom" och "Vi" i musik, (2006) 
http://hum.gu.se/forskning/humanistdagbocker/humanistdagboken_19/domochvi_177.pdf (2007-11-30) 
4 Ibid. 
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ungas skapande och fascination inför svart kultur.5 Vita ungdomars fascination för "svart 

musik" är alltså ett av de ämnen som Sernhede fokuserar på och han gör en historisk 

genomgång från tidigt 1900-tal tills idag och konstaterar att de afroamerikanska 

kulturyttringarna alltid varit viktigt för skapandet av kulturella identiteter hos vissa vita 

grupperingar. Afroamerikansk musik som har inspirerat och fascinerat vita genom förra seklet 

är bland annat hot-jazz, be-bop, blues och nu senast den genre som vi ska behandla, hiphop. 

En av anledningarna till att svart musik har varit viktig i vitas identitetskapande är att 

eftersom den genom historien ständigt slagit underifrån och varit den dominerade kulturens 

musik så har den förmått att gestalta en känsla av utanförskap och alienation, något som även 

många vita ungdomar upplevt och fortfarande upplever.6 De vita ungdomarna känner igen sig 

i den utanförskap som de svarta exempelvis sjunger om i sin musik och identifierar sig med 

den. 

 

Jazz  

Johan Fornäs skriver i Moderna Människor - Folkhemmet och jazzen om jazzens intåg i det 

svenska folkhemmet och detta finner vi intressant eftersom han utröner hur genren mottogs i 

media och bland det svenska folket. Att jazzen sågs som det främmande och det annorlunda 

konstateras tidigt och att den sågs som något som av betydande del skapats av svarta.7 

Sernhede beskriver hur rasistiskt rastänkande var vardagsmat inom politiken, mediesfären 

samt i vardagslivet i dåtidens Sverige och eftersom jazzen således sågs som något svart så 

genomsyrades många recensioner och artiklar om svarta musiker och deras musik i öppet 

rasistiska ordalag. Musiken och musikerna beskrevs ofta som primitiva vildar eller som djur. 

Fornäs tar upp flera recensioner av Louis Armstrong och i Svenska Dagbladets recension från 

den 26/10 år 1933, som Fornäs påpekar är den mest positiva recensionen, skrivs bland annat: 

 

                                                 
5 Ove Sernhede Ungdom och kulturens omvandlingar - Åtta essäer om modernitet, ungas skapande och 
fascination inför svart kultur (2006)  
6 Ibid. s.128 
7 Johan Fornäs (2004) s.193 
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Han har den vidunderligaste röst man kan tänka sig. Någon enstaka gång, när han sjunger och inte 

forcerar den för mycket, kan han fånga en egendomlig stämning, som leder tankarna till romantiska 

negeridyller i hans hemland. Men knappt har man för ett ögonblick tyckt sig förnimma en fläkt av 

detta, så slår han om och pressar rösten så, att man måste titta på honom ett slag för att förvissa sig 

om att det verkligen är en människa som sjunger. När han grymtar till ibland, vandra tankarna 

osökt till urskogen. Med sin sprallighet, sin lössläppthet och sin vildhet rycker Louise Armstrong 

massorna med sig.8  

 

Föreställningen om den svarte, eller negern som fortfarande var en accepterad term på den 

tiden, var således väldigt rasistisk och bilden var minst sagt kolonial, även i en accepterad 

tidning som Svenska Dagbladet. Skulle någon skriva såhär idag om dagens svarta musik så 

skulle det minst sagt bli ramaskri. Men hur ser det då ut idag? Kan man urskilja den koloniala 

bilden och ett utmålande av annorlundahet i dagens mediala sfär? 

 

Hiphop  

I Spectacular vernaculars: Hip-Hop and the Politics of Postmodernism9 av Russel A. Potter 

väljer författaren att se hiphopkulturen som postmodernism istället för ett postmodernistiskt 

fenomen. Genom att titta på hiphopens historia och det politiska budskapet, som ofta finns i 

hiphopkulturen i allmähet och i rapen i synnerhet, tittar han på hiphopen och ser att det är en 

upplyst och medveten politisk rörelse som slår mot den moderna kapitalismen. Han menar 

även att hiphopen har haft mer inverkan på folk än alla postmodernistiska böcker tillsammans 

i och med att den är så spridd över världen. Det är ett intressant sätt att se på hiphopen men 

det är inte på det sätt vi kommer att syna hiphop-kulturen då vi undersöker hur ”den Andre” 

framställs. Dock har Potter hittat stora likheter mellan det retoriska i hiphop och reagge, vilket 

gör att vi kan få en bakgrund till varifrån hiphopens aggresiva och attitydsfulla narrativ 

                                                 
8 Johan Fornäs (2004) s.210 
9 Russel A Potter Spectacular vernaculars: Hip-Hop and the Politics of Postmodernism (1995) 



Anders Fryksborn & Anders Ristenstrand 

P8 CKG 

KSM05, HT07 

 

7 

 

kommer. Russel A Potter är lärarare på Rhode Island College och skrev för hiphop-

nätfanzinet hardC.O.R.E10, som numera är nedlagt.  

 

Samma tankar som Potter framförde om rötterna för de attitydsfulla narrativen i hiphop har 

författaren till texten "Genocide 'n' Juice: Reading the Postcolonial Discourses in Hip-Hop 

Culture"11 i boken Postcolonial America, som är antologi sammansatt av C. Richard King, 

proffessor i antropologi vid Drake University. Antologin består av 13 essäer som alla 

behandlar olika ämnen ur ett postkolonialt perspektiv. Författaren till denna text heter Brij 

David Jujine och är doktorand i American Studies vid University of New Mexico. Han delar 

upp texten i en del där han utreder hiphopens historia i stort och försöker se en koppling till 

postkolonial teoribildning där han framför allt koncentrerar sig på mycket på nationell 

identitet och diaspora-begreppet. Sedan gör han en fallstudie där han kollar på ett band som 

"förkroppsligar hiphopmusikens postkoloniala dimension".12 I och med att han koncentrerar 

sig väldigt mycket på diaspora och ”den Andre” hamnar texten något utanför vårt fokus men 

vi ser fortfarande att den är användbar för oss då han även tar upp andra saker som t ex ur vad 

hiphopen har för kopplingar rent musikaliskt till jazz, blues och andra traditionellt sett svart 

genrer. 

 

Hiphop och framför allt gangsterrap är idag en av världens bäst säljande populärkulturella 

yttring som har en enorm publik där en stor del är vita ungdomar. Intresset för rap ökade 

bland vita på 1990-talet när gangsterrappen växte fram och tog in mer och mer vapen, våld 

och kvinnor i sina texter och videos. Hur kommer det sig är då frågan? Sernhede menar att 

just det här "utgör viktiga element i dess exotiserande fascinationskraft".13 Det här leder oss in 

på våra teoretiska utgångspunkter som bland annat kommer att behandla just exotism. 

  

                                                 
10 (Finns att läsa här: http://www.textfiles.com/magazines/HARDCORE/). 
11 Brij David Lunine "Genocide 'n' Juice: Reading the Postcolonial Discourses in Hip-Hop Culture” (2000) 
12 Ibid. s.254 
13 Ove Sernhede (2006) s.235 
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Teoretiska utgångspunkter  

Vi har som teoretisk utgångspunkt valt att använda oss av postkolonial teoribildning som är 

ett forskningsfält som ständigt får allt större uppmärksamhet, men vad innebär egentligen 

termen? "'Postkolonialism' betecknar en serie frågeställningar som handlar om sambanden 

mellan kultur och imperialism. Prefixet 'post-' kan dock inträda som en förvirring. För i 

motsats till vad som skulle kunna antas betecknar 'post-' inte en absolut brytning med det 

koloniala. Enligt det postkoloniala perspektivet tillhör inte kolonialismen endast det 

förflutna."14 Kolonialismen präglar alltså fortfarande vår värld och postkolonialism kan ses 

som en kritik mot dem som analyserar och betraktar världen och samtidigt bortser från den 

koloniala historien.15 Kolonialismen påverkar även stater som inte direkt vare sig var 

kolonisatörer eller koloniserade. 

Postkolonialismen innefattar tankar om att:  

Kolonialismen inte är något som hör till det förflutna, utan snarare att den i hög grad fortfarande 

präglar världen, inte bara ekonomiskt, utan också kulturellt. Inte bara de postkoloniala staterna är 

märkta av kolonialismen - dess arv har också betydelse för skapandet av kulturella identiteter i 

västvärldens ”mångkulturella samhällen”16  

Frantz Fanon skrev 1952 boken Svart hud, vita masker17 (översattes till svenska först 1995) 

och i och med den brukar han ses som "den postkoloniala teoribildningens fader". Catharina 

Eriksson, Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn sammanfattar i boken Globaliseringens 

Kulturer - Den postkoloniala paradoxen rasismen och det mångkulturella samhället vad 

Fanons bok handlar om. Boken tar upp "den svarta människans möte med och erfarenhet av 

kolonialismen och Europa"18 och trots att den skrevs för dryga 50 år sedan så är 

frågeställningarna än idag aktuella. ”Hur skapas och upprätthålls rasismens stereotyper? Hur 

                                                 
14 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn (red.) Globaliseringens kulturer: den postkoloniala 
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället (1999) s.16 
15 Ibid. 
16 Ibid. s.14 
17 Frantz Fanon Svart hud, vita masker (1997) 
18 Ibid. s.15 
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kan dessa stereotyper bekämpas? Och vilken möjlighet finns att utveckla alternativa 

identiteter och strategier som går bortom dem som instiftats av den västerländska 

moderniseringen?”19 Detta är grundfrågor som Fanon och efterkommande teoretiker finner 

intressanta inom postkolonialismen.  

Det postkoloniala fältet är starkt influerat av poststrukturalism som "betonar språkets 

betydelse för skapandet av identiteter, institutioner och politik."20 Strukturalisten Ferdinand 

Saussure och poststrukturalisten Jacques Derrida menar att språket struktureras kring binära 

oppositioner så som man/kvinna, vit/svart och normalt/onormalt, det är skillnader som skapar 

betydelse åt saker och ting. Postkolonialismen har starkt tagit till vara på detta genom att 

fokusera på den binära oppositionen svart/vit och problematiken i att svart ständigt ses som 

vits sämre motpart, svart är den dominerade medan vit är den dominerande. Svart blir den 

vites ”Andre”.  

Cultural studies- forskaren Stuart Hall tar i kapitel fyra i boken Representation - Cultural 

Representations and Signifying Practices21 inledande upp fyra olika aspekter på varför 

skillnad/olikhet kan vara viktigt. Han tar upp både problem och fördelar med de olika 

exemplen och konstaterar att begreppet olikhet är en väldigt ambivalent term, olikhet är 

nödvändigt men det kan också vara farligt.22 De fyra olika exemplen kan användas beroende 

på vilket slags fall man analyserar. "They are not mutually exclusive since they refer to very 

different levels of analysis - the linguistic, the social, the cultural and the psychic levels 

respectively."23 I det första exemplet som kommer från lingvistiken konstaterar Hall att 

skillnader och olikheter skapar mening, utan olikheter skulle inte mening existera.24 Vi förstår 

exempelvis vad svart är genom att se det som motsatsen till vitt och samma sätt gäller för 

andra motsatspar exempelvis man/kvinna, dag/natt m.fl. Problemet med dessa motsatser, som 

även kallas för binära oppositioner, är att de tenderar att dels bli exempelvis antingen svart 

eller vit utan att ta hänsyn till vad som finns där emellan. Ett annat problem är att 

                                                 
19 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn (1999) s.15 
20 Ibid. s.18 
21 Stuart Hall Representation - Cultural Representations and Signifying Practices (1997) 
22 Ibid. s.238 
23 Ibid. 
24 Ibid. s.234 
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oppositionerna sällan eller aldrig är neutrala, det är alltid en pol som är den dominerande och 

en som är den dominerade. Vit är mer värd än svart, man är mer värd än en kvinna etc.  

Hall menar att det är speciellt tre möten mellan väst och svarta människor som har spelat stor 

roll i hur representationen av ”den Andre” skapats. Den första började på 1500-talet när 

slavhandeln inleddes, den andra var Europas kolonisering av Afrika och den tredje och sista 

(än så länge) var under efterkrigstiden när flyktingströmmarna från tredje världen flydde till 

Europa. Under denna tidsepok skapade västerlandet en bild av den svarte mannen som bland 

annat naturlig, primitiv, exotisk eller barnslig. Detta har givit en stereotyp bild som bygger på 

rasskillnader har skapats och väst har skapat sig en "Andre".25  

Hall kallar dessa rasistiska stereotyper för "racialized regime of representation"26 och menar 

att denna regim än idag finns kvar. "[...]en av den postkoloniala teorins huvudpoänger att 

kolonialismens stereotyper i modifierade former fortfarande i hög grad präglar den samtida 

globaliseringens kulturella processer."27 Men vad är egentligen en stereotyp och hur skapas 

den? En stereotyp bild av någon skapas genom att tillskriva en människa eller en grupp enkla, 

lättförståeliga och igenkännbara karaktärsdrag som sedan reduceras och förenklas överdrivet 

till just dessa egenskaper.28 Stereotyper sätter upp gränser och bestämmer vad som är normalt 

respektive onormalt och exkluderar således saker som inte passar in.29 Den skapar gränser 

mellan "Vi" och "de Andra" och förstärker då de binära oppositionerna som vi tidigare nämnt. 

Genom att "stereotypera" kan alltså en dominerande grupp upprätthålla sitt fördelaktiga 

maktförhållande gentemot den dominerade stereotypiserade gruppen. 

Hall tar upp amerikansk film som ett exempel på var man kan finna stereotypa 

representationer av den svarte mannen/kvinnan och utgår ifrån Donald Bogles studie Toms, 

Coons, Mulattoes, Mammies and Bucks30 från 1973 i vilken Bogle kategoriserar den till fem 

olika typiska stereotyper, med samma namn som titeln på boken. Vi presenterar dessa kort 

                                                 
25 Stuart Hall (1997) s.239 
26 Ibid. s.249 
27 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn (1999) s.38 
28 Stuart Hall (1997) s.249 
29 Ibid. s.258 
30 Donald Bogle Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks :  an interpretive history of blacks in American 
films (1973) 
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utifrån Halls tolkning för att förhoppningsvis kunna använda dessa i vår analys för att se om 

man än idag kan se att dessa används. The Toms kommer ursprungligen från karaktären Onkel 

Tom i Onkel Toms Stuga och får här representera en stereotyp bild av en jagad, förnedrad och 

utsatt svart man som trots detta är trogen den vite mannen, kort sagt "den bra negern" ("the 

good negroes") som Hall skriver. Nästa exempel är The Coons som är de roliga, 

underhållande negrerna som endast är goda nog att äta vattenmelon, stjäla kyckling eller 

slakta det engelska språket. The Tragic Mulatto är en exotisk, sexuellt attraktiv och vacker 

kvinna som på grund av sin blandras är dömd till ett tragiskt öde. Den andra kvinnliga 

frekvent förekommande stereotypen är de så kallade The Mammies som är den typiska 

tjänarinnan som oftast är stor, fet, bossig och allmänt vresig men som ändå tjänar sitt vita 

herrskap väl. Den sista, och kanske den mest intressanta för vår analys, är The Bad Bucks som 

är fysiskt stora, starka, våldsamma och översexualiserade vildar. Hall tar till och med upp att 

denna stereotyp existerar än idag i bland annat gangsterrap.31  

I slutet på kapitel fyra tar Hall upp ett par strategier som har använts för att försöka få bukt 

med de rasistiska stereotypa bilderna. Dels så beskriver han hur man i exempelvis 

amerikanska blaxploitation-filmer32 såsom Mitt namn är Shaft och Superfly har låtit hjälten 

spelas av svarta istället för vita som i alla tidigare filmhjältar. Istället för att se den svarta 

stereotypa bilden som något negativt har man istället valt att se det som något positivt. Man 

har helt enkelt försökt att omvända de binära oppositionerna och kritiken mot detta är precis 

som kritiken mot antikoloniala rörelser som exempelvis negritúde33 som helt enkelt innebär 

att istället för att bli av med stereotyperna reproduceras och cementeras de istället. 

                                                 
31 Stuart Hall (1997) s.251 
32 Hämtat ur nationalencyklopedin: Blaxploitation (engelska, av black 'svart' och exploitation 'exploatering'), en 
typ av actionfilm, gjord 1970–76, med afroamerikanska hjältar (poliser, deckare, hallickar, knarklangare, 
gangsterbossar, prostituerade) i kamp mot vita, korrumperade skurkar högre upp i samhällshierarkin. Till 
genrerekvisitan hörde afrofrisyrer, platåskor, slangsociolekt, lyxbilar och tidstypisk disko- och funkmusik. Totalt 
gjordes ca 200 titlar inom blaxploitation, bl.a. "Dö'grävarn & Co." (1970), "Mitt namn är Shaft" (1971), 
"Superfly" och "Cleopatra Jones" (båda 1972). Blaxploitation har blivit en populärkulturell referenspunkt för 
både rapmusik och senare actionfilmer som "Jackie Brown" (1997). 
33 Négritude tillkom som ett slags instrument för att bekämpa de rasistiska och stereotypa bilderna av den 
afrikanska kulturen. Skaparna av rörelsen, Aimé Césaire och Léopold Sédar Sanghor, definierar begreppet som 
”summan av den svarta världens kulturella värden” och detta innefattar då intuitivt och spontant förnuft, 
sensualitet, instinkt, rytm, känsla, kreativitet och naturlighet. Så istället för att se dessa värden som något 
negativt har de omvärderat dem till något positivt. Fanon menar på att istället för att bekämpa den stereotypa 
bilden av den afrikanska kulturen befästs och cementeras de koloniala tankarna istället och har då motsatt effekt. 
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Exotism och primitivism  

Många postkoloniala tänkare är som sagt starkt influerade av Foucault och hans 

diskursbegrepp. En bok som har spelat en väldigt stor roll för postkolonialismen är Edward 

Saids Orientalism och många ser det som postkolonialismens grundtext. I boken analyserar 

Said hur diskursen om Orienten skapas av västerlandets kolonialmakter för att upprätthålla ett 

dominansförhållande till österlandet. Väst konstruerar alltså öst till dess "diskursive Andre".34  

 

Orientalism är tillsammans med afrikanism de två allra starkaste diskurserna för västvärldens 

skapande av den Andre. Orientalismen delar upp världen i öst respektive väst där öst 

stereotypiseras som den Andre och afrikanismen grundar sig i en motsättning mellan nord och 

syd där syd får representera den Andre.35 Dessa diskurser försöker alltså att skapa en 

annorlundahet eller skillnad till sin Andre, skillnader för att upprätthålla det hegemoniska 

systemet. Samtidigt har det även skapat en fascination för ”den Andre”, något som brukar 

kallas för exotism.  

Vita ungdomars fascination inför svart kultur kan [...] betraktas som en aspekt av den exotism och 

primitivism som utgjort ett viktigt inslag i framträdande delar av 1900-talets kulturliv, såväl i 

avantgardistiska strömningar inom måleri, musik och litteratur som i populärkulturen 36 

 

Man kan alltså se denna fascination för det annorlunda även i dagens populärkulturella 

yttringar men problemet med denna "exotism" är att den fortfarande är en slags spegling av 

den nedvärderande rasistiska diskrimineringen och "den vilar på samma sorts projektioner och 

stereotyper och innebär en objektifiering av den Andres identitet, vilken essentialiseras, 

naturaliseras och fixeras”37 

 

Populärkultur bidrar hela tiden till att reproducera och cementera bilden av ”den Andre” 

genom en ensidig representation av svarta där vi oftast får se svarta som kriminella och 

farliga. Den här negativt stereotypa bilden bidrar till våra förutfattade tankar om ”den Andre”. 

                                                 
34 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn (1999) s.20 
35 Johan Fornäs (2004) s.218f 
36 Ove Sernhede (2006) s.238 
37 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn (1999) s.39 
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I förhållande till den dominerande kulturen ses den skillnaden mellan oss och dom som 

mystisk och spännande. Kanske är hiphopen ett av de tydligare exemplen där det är en tydlig 

bild av machomän som ges och där kvinnor framställs på ett vis som inte skulle passera förbi 

på samma vis i en vit kultur. Man gömmer särbehandlingen och rasismen i begrepp som 

mångkultur och menar att det är ett naturligt beteende hos svarta. 

 

Denna skillnad och annorlundahet har blivit till fascination för framförallt vita ungdomar,  

Vi har sett hur svart kultur via musik, dans, klädstilar, språkliga jargonger och umgängesformer 

tillhandahållit symboliska uttryck som blivit till utgångspunkt för skapande av kulturer och 

identiteter hos olika grupper av framför allt unga vita män 38 

 

Stereotyperna reproduceras dock inte bara av vita utan även av de svarta hiphoparna, de 

anspelar på stereotyperna på ett liknande sätt som den antikoloniala négrituderörelsen gjorde.  

De tog de stereotypa bilderna som fanns av i detta fall Afrikanen men omvärderade dessa till 

något positivt. Kritiken mot rörelsen, främst från de postkoloniala tänkarna, blev då att istället 

för att bekämpa den stereotypa bilden av afrikansk kultur befästs och cementeras de koloniala 

tankarna istället och har då motsatt effekt. Hiphopen lider av samma symptom i alla fall om 

man ser på den mera kommersiella gangsterrappen. 

 

                                                 
38 Ove Sernhede (2006) s.127 
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Metod 

Diskurs 

För att vi ska förstå vad en diskursanalys är behöver vi först klargöra vad en diskurs är. 

Diskursbegreppet är ett begrepp som har flera definitioner. När vi slår upp det i 

Nationalencyklopedin står det att i vardagsspråk betyder det samtal eller dryftning. Vidare står 

det att "i filosofiska [...] sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande 

uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa 

diskursen, eller formen hos en sådan helhet".39 Efter den vida beskrivningen av begreppet tas 

Michel Foucaults användning av 'diskurs' upp. Även i böckerna Globaliseringens Kulturer 

och i Representations tar författarna upp Foucault och hans 'diskurs' och det är framför allt 

hans tankar om begreppet vi kommer grunda vårt begrepp i och som även många andra 

postkoloniala teoretiker använder sig av, eller är influerade av.  

Diskurs syftar till ett visst sätt att prata inom en viss kontext eller ett visst område. Det är 

gränser för vad som får sägas och kanske framför allt vad som inte får sägas under en viss 

historisk tid och han menar att ingenting har någon betydelse utanför sin diskurs.40 

För Foucault hade makt och kunskap stor koppling. Han menade att det inte finns någon 

maktrelation som inte har en stark sammankoppling med ett kunskapsfält. Men han menade 

att det även är tvärtom, att det inte finns någon kunskap som inte är beroende av en 

maktrelation. På så vis produceras och reproduceras föreställningar genom relationen makt 

och kunskap. Den med makt innehar alltså en position att kunna definiera vad som är sanning. 

Han menar att sanningen inte existerar utanför makten, eller saknar makt. Foucault menar 

även att varje samhälle har sina egna sanningar, som bestämmer vilka diskurser som görs till 

sanningar och vilka som förkastas som lögn. 41 

                                                 
39 Hämtat ur nationalencyklopedin: Diskurs 
40 Michel Foucault (1993) s.7 
41 Michel Foucault (1980) s.131 
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Diskurs skapar ett speciellt sätt att tala, eller representera kunskap, om ett visst ämne under en viss 

historisk tid. Men det är viktigt att inte se diskurs som enbart en lingvistisk term. Istället innefattar den 

både språk och handling. För det är genom sociala handlingar som mening och betydelser skapas, och 

som i sin tur influerar handlingar.42  

 

Diskursanalys  

För att komma åt och klarlägga diskurser kan man använda sig av kritisk diskursanalys. Vi 

utgår från boken Diskursanalys som teori och metod43 av Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips där de ger en grundlig genomgång av just kritisk diskursanalys. Framför allt 

handlar det om en analysmodell som är döpt efter sin grundare Norman Fairclough.  

Det som är kritiskt med kritisk diskursanalys är den ser som sin mening att blottlägga 

diskursiva praktiker som upprätthåller maktförhållanden som inte är rättvisa.44 Vidare är det 

tänkt att det i bästa fall ska kunna leda till social förändring, så man kan mycket väl kalla den 

ideologisk. Forskningsfokus ligger alltså på de ”diskursiva praktiker som konstruerar 

världsbilder, sociala subjekt, sociala relationer, inklusive maktrelationer, och mot den roll som 

dessa diskursiva konstruktioner spelar i främjandet av bestämda sociala gruppers intressen.”45  

Faircloughs analysmodell kallar de tredimensionell för att den består av tre nivåer. Vi har 

diskursiv praktik, text och social praktik. Dessa tre nivåer går att urskilja och analysera var för 

sig.46 Vi spaltar upp dem och förklarar:  

Diskursiv praktik – Den diskursiva praktiken tittar man på när man är intresserad av texten 

och hur den produceras och konsumeras.47 Här skriver Jørgensen och Phillips att Fairclough 

                                                 
42 Stuart Hall (1997) s.44 
43 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips Diskursanalys som teori och metod (2000) 
44 Ibid. s.69 
45 Ibid. 
46 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips (2000) s.85 
47 Ibid. s.85 
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ofta använder sig av ”…en mer lingvistisk utgångspunkt i de konkreta texterna och 

identifierar vilka diskurser som de bygger på…”48  

Text – Man analyserar texternas egenskaper för att titta på ”hur diskurerna förverkligas 

textuellt”49. Fairclough använder sig av flertalet bestämda verktyg för att analysera texter, 

men det är två av dem som är viktigast enligt Jørgensen och Phillips: transitivitet och 

modalitet.  

I transitivitet tittar man på subjekt och objekt och hur händelser förbinds mellan dem. Som 

exempel ges ”50 sjuksköterskor avskedades igår”50 och man menar att agenten utlämnas, 

alltså den som utfört handlingen, och att det framställs som något slags naturfenomen.51  

När man analyserar modalitet, som betyder sätt, tittar man på talarens grad av instämmande. 

Beroende på hur talaren väljer att formulera sig så förbinds han eller hon i större eller mindre 

grad med det som sägs. Det kan handla om en till exempel en politisk ledare, där man kan titta 

på hur väl denne kan knytas till något som sägs.52 "Det är en viss skillnad om statsministern 

säger att 'sjukfrånvaron kan behöva utredas' eller 'jag anser att sjukfrånvaron behöver 

utredas".53 

Social praktik – Efter att ha tittat på texten som text och som diskursiv praktik ska man nu 

sätta dem i relation till den sociala praktik de är del av. Det är då två viktiga aspekter att tänka 

på enligt författarna. Det första är att ”relationerna mellan den diskursiva praktiken och den 

diskursordning som den ingår i”54 ska kartläggas. ”Vad är det för nät av diskurser som den 

diskursiva praktiken ingår i? Hur fördelas och regleras de?”55 Det andra att tänka på är att 

kartlägga sociala och kulturella strukturer som skapar den diskursiva praktikens ramverk. 

Jørgensen och Phillips menar att det här är nödvändigt att dra in annan teori för att besvara 

dessa frågor eftersom den kritiska diskursanalysen själv inte kan besvara detta. Så här 

                                                 
48 Ibid. s.86 
49 Ibid. s.87 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.) (2005) s.323 
53 Ibid. 
54 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips (2000) s.90 
55 Ibid. 
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kommer våra postkoloniala teorier komma till användning och ”det är i analysen av 

förhållandet mellan diskursiv praktik och den bredare sociala praktiken som undersökningen 

finner sina slutliga konklusioner. Det är nämligen här man kan närma sig frågan om 

förändring och ideologiska konsekvenser”.56  

Eftersom de två första dimensionerna i Fairclough's kritiska diskursanalys blir mer strikt 

lingvistiska angreppssätt så kommer vårt fokus framför allt att ligga på de sociala praktikerna 

och att sätta texterna i relation till postkoloniala teorier. Men även de diskursiva praktikerna 

blir viktiga för oss för att överhuvudtaget ha något att sätta i relation till de sociala 

praktikerna. 

På ett liknande sätt kommer vi att försöka titta på musikvideorna. Men i dessa är det såklart 

svårare att titta på vad man skriver i faktiskt text. Det vi kommer att göra är istället att titta på 

hur man väljer att framställa ”den Andre” i bild. Vilka roller de får agera och vilka attribut 

man väljer att visa ”den Andre” tillsammans med. Vi kommer alltså inte att utföra någon form 

av traditionell videoanalys, utan koncentrerar oss på de stereotypa representationerna.  

 

Avgränsning & material 

 

Discourse, Focault argued, never consists of one statement, one text, one action or one source. The 

same discourse, characteristic of the way of thinking or the state of knowledge at any one time 

(what Foucault called episteme), will appear across a range of texts, and as forms of conduct, at a 

number of different institutional sites within society. 57 

I Halls tolkning av Foucault ser vi att man inte kan urskilja en diskurs i en enda text eller en 

enda källa. Istället bör diskurser ses som ett nät av representationer, och diskursen kommer att 

synas i flertalet former och i olika institutioner. Vi kan alltså utgå från att vi kommer att 

kunna urskilja samma typ av representationer i både de artiklar vi analyserar, men även i de 

videor vi tittar på. Materialet vi kommer att använda oss av i detta fall kräver inte 

                                                 
56 Ibid. 
57 Stuart Hall (1997) s.44 
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nödvändigtvis en väl avvägd avgränsning rent materialmässigt. Detta eftersom vi utgår från 

att stereotypa representationer om ”den Andre” finns och reproduceras överallt och för att 

lokalisera dessa måste vi titta i flera texter. Det är dock viktigt att materialet rör samma 

område och befinner sig i samma diskurs, vilken är diskursen om ”den Andre” inom hiphop 

och i framställningen av hiphop. Vi kommer även att dela upp materialet och analysen i två 

delar. En del där den dominerande kulturen, alltså västvärldens, syn på den andre i hiphop 

speglas, och en del där vi vill titta på hur ”den Andre” framställer sig själv. För att inte få ett 

alltför stort material så har vi valt att avgränsa oss till texter i hiphopmagasinet Kingsize. Det 

är en tidning som är skriven av vita män och kvinnor, d v s den "dominerande" kulturen. Som 

en motpol till det kommer vi att analysera två hiphopmusikvideos som är gjorda av "de 

Andra" eller de "dominerade"; i det här fallet hiphoparna själva. Även om vi väljer att sära på 

dessa delar, så hänger de samman på så sätt att de producerar och reproducerar stereotyper 

och bilder av ”den Andre” och kan kanske egentligen ses som ett. 

Johan Fornäs, professor på Tema Q vid Linköpings universitet, beskriver i boken Moderna 

människor - folkhemmet och jazzen svenskarnas mottagande av den afroamerikanska jazzens 

intåg i Sverige från och med 1920-talet och fram till 1950-talet. Fornäs material består bland 

annat av stora mängder tidningsartiklar och recensioner som behandlar jazzen under ovan 

nämnda tidsperiod. Materialet analyseras utifrån fem olika teman; det nya, det unga, det låga, 

det främmande samt det kvinnliga. Det som är av störst intresse för just vår uppsats blir 

kapitlet om det främmande, där Fornäs skriver om ras, etnicitet samt annorlundahet i jazzen. 

Det inledandet citatet i vår uppsats är taget därifrån och det är i den tonen svensk press skrev 

om jazz på den tiden, uttalat rasistiskt och främlingsfientligt med andra ord. Vi kommer att 

använda Johan Fornäs bok som ett slags bollplank för att se hur diskursen om hiphop ser ut 

idag jämfört med dåtidens diskurs om jazz.  

 

För att återgå till vårt analysmaterial i Kingsize som idag är Skandinaviens ledande 

hiphopmagasin så har vi valt att titta på det senaste numret, nummer 5, 2007. Det mesta av 

innehållet i tidningen är reportage med olika rappare men det finns även en del 

modereportage; spel-, film- och skivrecensioner och annat som är mer eller mindre relaterat 

till hiphopkulturen. De artiklar vi har valt att använda oss av är följande: Rumble in the Jungle 
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som är ett dokumenterande reportage från Johannesburg och den årliga B-boytävlingen.58 Vi 

får även reda på hur hiphopen ser ut i Sydafrika i stort just nu. The Sugarhill Gang, som är ett 

möte med just hiphopgruppen The Sugarhill Gang. Följande två artiklar är också mer eller 

mindre möten och intervjuer med olika artister där artikeln fått artistens/artisternas namn: 

Percee P och Kanye West, varav mötet med Kanye West är tidningens stora dragplåster i detta 

nummer och därav är det den största och längsta artikeln.  

 

Som komplement till tidningsartiklarna kommer vi även att titta på två hiphopvideos för att se 

vad hiphoparna själva vill visa för bild av sin genre. De videos vi har valt är P.I.M.P med 50 

Cent feat. Snoop Dogg samt videon till låten Lose Yourself med Eminem. Anledningen till att 

vi valt just artisten 50 Cent är att han idag är en av världens största rapartister med en 

intressant bakgrund. Hans riktiga namn är Curtis James Jackson III och han började bland 

annat som 12-åring sälja droger. När han väl slutat med detta och påbörjat en rapkarriär så 

blev 50 Cent skjuten nio gånger i ett mordförsök år 2000 men överlevde. Efter denna incident 

har det gått spikrakt uppåt och han är idag en av de bäst säljande hiphoparna i världen.59  

 

Eminem är till skillnad från 50 Cent vit och det är en av anledningarna till varför vi har valt 

att analysera videon till låten Lose Yourself som även är ledmotivet till filmen om Eminem, 8 

mile. Eminems riktiga namn är Marshall Bruce Mathers III och i långfilmen 8 mile skildras 

hans liv. Man får bland annat se hur Eminem kämpar för att bli accepterad av den svarta 

majoriteten inom hiphopvärlden. Nu har Eminem stor respekt i sin genre och det var 

exempelvis han som upptäckte ovan nämnde 50 Cent. Det vi vill titta lite extra på i hans video 

är om även den förmedlar en liknande bild av hiphop även att Eminem har en annan 

hudfärg.60 

                                                 
58 Tävling i dansen Breakdance 
59 Hämtat ur Nationalencyklopedin: 50 Cent 
60 Hämtat ur Nationalencyklopedin: Eminem 
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Analys 

 

Vi kommer nu att mer ingående presentera det empiriska materialet för att sedan allt eftersom 

analysera det. Vi börjar med de videos vi har valt, för att sedan fortsätta med 

tidningsartiklarna. Som en avslutning på analysen kommer vi att göra en mer övergripande 

och generell postkolonial analys av det material som vi undersökt samt en jämförelse med 

jazzen. 

 

Analys av hiphopvideos  

50 Cent feat. Snoop Dogg & G-Unit - P.I.M.P  

Videon till denna låt har givits ut i flera olika versioner, dels den vi har valt att analysera, 

samt en barnförbjuden som bland annat har visats på ZTV. Skillnaden är den att i den 

barnförbjudna videon så är kvinnorna barbröstade medan de i vårt analysmaterial har på sig 

en mindre bikiniöverdel. 

 

50 Cent sitter inledningsvis i videon i en fåtölj iklädd endast vita byxor och en bandana, tre 

lättklädda damer omringar honom och vidrör och uppvaktar honom sensuellt. 50 Cent tar 

sedan på sig ett vitt linne och en hatt. Kvinnorna ger kläder och accessoarer till honom likt tre 

underlägsna tjänarinnor och följer sedan efter honom när han går ut ur rummet till baksidan av 

det flådiga huset och in i en flådig bil som de alla åker iväg i. Nu har 50 Cent även en käpp i 

handen, något som är ett attribut som en hallick (pimp) ofta förknippas med. Bilen anländer 

sedan vid en stor herrgård och sällskapet går först ur bilen och innan de går in i herrgården 

hinner en av kvinnorna åma sig en kort stund mot 50 Cent som lutar sig mot bilen. 

 

50 Cent med följe går sedan in i herrgården och man får sedan bevittna en sammankomst 

mellan 50 Cent och några andra rap-artister som här i videon kallar sig "PIMP Legion", 

överhuvudet gestaltas av Snoop Dogg. Alla är iklädda stora pälsar och är besmyckade med så 

kallad "bling-bling". 50 Cent är på mötet för att bevisa varför han ska ses som en hallick och 
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till slut så visar han sin "magic stick" som visar sig vara hans gyllene käpp. Alla häpnas över 

käppen och 50 Cent blir accepterad. Sällskapet glider i resterande del av videon omkring i 

herrgården och omges av lättklädda kvinnor. 

 

Vad är det då för bild som förmedlas av hiphopare i just denna video? Titeln till låten, 

P.I.M.P, betyder som sagt hallick, och det ger initialt en bild av vad 50 Cent vill säga med 

låten. En hallick är en person som livnär sig på att någon annan prostituerar sig. 50 Cent vill 

dessutom komma med i gemenskapen i PIMP Legion och han rappar att han är en 

"motherfucking P.I.M.P", varför vill man egentligen framställa sig som en hallick är då 

frågan? Gangsterrappen, som är den genre 50 Cent tillhör, förknippas ofta med droger, vapen 

samt kvinnor och det har visat sig vara ett något som genererar stora pengar, så varför ändra 

på ett vinnande koncept och framställa sig på annat vis? 

 

50 Cent framställs som en riktig Bad Buck om man ser på det hela utifrån Bogles indelning av 

stereotyper av ”den Andre”. Han är muskulös, fysiskt stor, stark och han utstrålar även stor 

sexuell potens när han omges av de lättklädda tjejerna. Allt detta är typiskt för en Bad Buck. 

50 Cents våldsamma förflutna är något som han gärna anspelar på och att han har blivit 

skjuten nio gånger och överlevt är något som ofta omnämns. Han framställs med andra ord 

som en riktig gangster och detta fascinerar onekligen hans publik. 

 

Den kvinnosyn som representeras i gangsterrap överlag finns även i den här videon. Kvinnan 

objektifieras och nedvärderas till något som endast finns till för att behaga och tillfredsställa 

mannen, i det här fallet 50 Cent. Eftersom han dessutom rappar om att han är en hallick dras 

det här till sin spets och kvinnorna kan ses som hans ägodel. Vi tror att en av anledningarna 

till att denna rent ut sagt ålderdomliga kvinnosynen tillåts är att det rör sig inom en svart 

kontext. Den koloniala synen på svarta lever kvar och de ses fortfarande som 

översexualiserade och att detta är något som är av naturen givet. 
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Eminem - Lose Yourself  

Inledningsvis färdas man på en motorväg och får sedan se en skylt som säger 8 mile road, 

vilket är platsen i Detroit där Eminem ursprungligen kommer ifrån. 8 mile road ses ofta som 

en slags skiljelinje som skiljer de rikare delarna i Detroit från det fattigare området 8 mile, 

dess invånare har till största delen afro-amerikansk bakgrund. 

 

Vidare får man se Eminem iklädd en svart luvtröja och säckiga byxor samt en mössa med en 

bandana under. Eminem står inne på en toalett och verkar värma upp inför någonting, han 

vomerar även i toaletten, antagligen av nervositet. Sedan får man se en dansande publik 

endast bestående av personer med afro-amerikansk bakgrund. Eminem ska uppträda inför 

dessa men väl på scenen får han inte fram ett enda ord och man ser publiken håna och skrika 

åt honom. Eminem forstätter att rappa och man ser sekvenser där han efter bakslaget åker 

tillbaka till sitt enkla hem som består av en husvagn. Sedan gör Eminem ett nytt försök på 

samma scen och denna gången går det betydligt bättre, Eminem blir accepterad. I resten av 

videon ser man hur Eminem uppträder på stora scener med en publik som engagerat och 

uppskattande dansar med till musiken. 

 

I videon har alla förutom Eminem, hans mamma, flickvän samt dotter svart hud. Främst rör 

det sig om den publik som Eminem uppträder för samt även några som i en scen fysiskt 

attackerar honom. Generellt får man bilden av de svarta som väldigt aggressiva eftersom de 

antingen verbalt eller med rent våld angriper honom. Angreppen verkar ske på grund av hans 

hudfärg. 

 

Skillnaden mellan den här videon och ovanstående med 50 Cent är att Eminem här framställer 

sig själv som enkel och fattig medan 50 Cent som vi tidigare kom fram till överöser sig med 

statussymboler och pengar. I en scen i Eminemvideon får man dock se hur han föreställer sig 

själv som en framgångsrik stjärna, omgiven av kvinnor och stora bilar. När han då kommer 

hem till sin stora villa möts han av sin dotter som dock inte verkar förstå vem han är, han har 

blivit så stor och självupptagen att hans egen dotter inte ens känner igen honom. Således leder 

den enda scenen som reproducerar den klassika gangsterrap-sterotypen till något negativt. När 

den vite mannen framställer sig själv är det inte riktigt accepterat att överösa sig själv med 



Anders Fryksborn & Anders Ristenstrand 

P8 CKG 

KSM05, HT07 

 

23 

 

rikedom likt de svarta inom samma genre, det blir istället något fult. Här ser man tydligt att 

svarta och vita bedöms olika. Vit förknippas inte med det primitiva, exotiska eller 

översexualiserade som svart genom tiden har, och onekligen fortfarande gör. 

 

I Eminems fall där han faktiskt är en vit rappare som befinner sig i en kultur som ses som 

svart, där ”den Andre” på ett vis ses som norm, får man ta i beaktning att han själv inte vill 

framställa sig själv som väldigt rik i sin video. Allt för att han kanske måste uppfylla kraven 

på att slå underifrån som de svarta på ett mer uppenbart sätt gör genom enbart sin hudfärg. 

Men genom att framhäva och påvisa att han själv inte har det så lätt och haft en tuff bakgrund 

så kan han se till att han blir accepterad som en äkta hiphopare, trots sin hudfärg. 

 

Analys av tidningsartiklar  

The Sugarhill Gang  

Denna artikel är skriven av Niklas Grees och han möter Wonder Mike, Master Gee, DJ 

Dynasty och Hen-Dog, samtliga medlemmar i bandet The Sugarhill Gang, för en intervju på 

Mosebacke i Stockholm. Grees inleder med att beklaga sig över bandets divalater och kallar 

bandets medlemmar för "snubbar gamla nog att vara din morfar som beter sig som små 

bortskämda barn som inte får vad de pekar på".61 Intervjun går inte alltför bra och Grees 

klagan över bandets barnsliga beteende fortsätter kontinuerligt genom den två sidor långa 

artikeln. Han kallar exempelvis än en gång Master Gee för ett barn när han s skriver "NEXT 

QUESTION!, vrålar barnet Master Gee och ser ut som han behöver byta blöja".62 Frågorna i 

intervjun handlar till stor del om anklagelser för plagiat och stöld som bandet blivit utsatta för. 

Dels om låten Rapper´s Delight, från 1979, i vilken The Sugarhill Gang anklagats för att ha 

snott stora delar av låten Good Times av och med bandet Chic, och dels angående stöld av 

rimmen till samma låt. Rapper´s Delight var bandets enda egentliga hit, en hit som de inte ens 

har några som helst rättigheter till. Andra frågor i intervjun tar bland annat upp gamla 

                                                 
61 Niklas Grees "The Sugarhill Gang" i Kingsize nr 5 (2007) s.48 
62 Ibid.  
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turnéminnen. 

 

Om man bortser från den faktiska texten i artikeln innehåller den även en stor bild 

föreställande The Sugarhill Gang sittandes runt ett dukat bord. På bordet står även stora 

guldljusstakar med tända ljus. Tre av de fyra artisterna är iklädda typiska hiphopkläder och 

har även stora guld- och silversmycken hängandes runt halsar och handleder. Bilden av 

hiphoparna är således väldigt lik den stereotypa bild som redan existerar. Men är det 

egentligen så konstigt att bilderna som visas upp hela tiden på hiphoparna ser i stort sett 

likadana ut? Precis som inom andra kulturer är det viktigt att se rätt ut, att inte sticka ut för 

mycket, och inom hiphopen är det attityd, stora smycken och yviga poser som ska visas upp. 

Det är även så hiphop framställs, och för att inte gå utanför diskursens ramverk fortsätter man 

att producera likriktade bilder för representationen av hiphopkulturen. 

 

Rent innehållsmässigt får inte intervjuaren Grees ut alltför mycket men å andra sidan är den 

intressant ur ett postkolonialt perspektiv eftersom han spär på den koloniala synen av den 

svarte mannen som en primitiv och barnslig vilde. Grees skriver ofta att hans intervjuoffer 

skriker eller rent utav vrålar ut svaren. Både bilden på hiphoparna själva samt 

artikelförfattaren Grees förstärker alltså den koloniala bilden av hiphop. För att tala om vilken 

av Bogles stereotyp The Sugerhill Gang framställs som i artikeln så måste det nästan bli som 

The Coons. Just som barnsliga och underhållande, om än till textförfattarens förtret. 

 

Percee P  

Artikeln är skriven av Calle Fleur och den berättar historien om Percee P, rappare från södra 

Bronx, USA, där hiphopen en gång i tiden föddes. Fleur baserar artikeln på en telefonintervju 

med Percee P, vars riktiga namn egentligen är John Percy Simon, och skriver utifrån svaren 

ett väldigt dyrkande och beundrande personporträtt. Han skriver om hur Percee P redan 1979 

började rappa och har alltsedan dess varit med att utveckla hiphopgenren ända tills idag då 

han nu som först släppt sitt första album.  
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Percee P kritiserar i artikeln den kommersiella hiphopens extrema strävan efter pengar och 

menar att det råder en stor okunskap bland hiphopkonsumenter idag. Det finns annat att lyssna 

på än 50 Cent menar han och att det går att hitta bra hiphop, men man får anstränga sig och 

gräva lite djupare. Vi kan i artikeln urskönja en strävan efter det äkta, ursprungliga och 

autentiska inom musiken när Fleur skriver om Percee P och Bronx. 

Artikeln är på ett heluppslag i tidningen och den ena sidan är en stor bild föreställande den 

intervjuade Percee P. Bilden innehåller mycket attityd men den är jämfört med de flesta andra 

bilder i tidningen förhållandevis avskalad och lätt. Percee P bär bortsätt från ett halsband inte 

överflödigt med bling-bling och varken vapen eller lättklädda kvinnor förekommer. Gentemot 

föregående artikel är denna ganska fri från stereotypa bilder överlag. Det tror vi beror på  att 

det rör sig om en artist som inte tillhör den extremt kommersiella gangsterrappen som 

exempelvis 50 Cent. Det är där som den hiphopstereotypen reproduceras allra mest, eftersom 

det är det som säljer allra bäst. Konsumenterna vill ha en bild av hiphop och den innebär idag 

att den ska innehålla vapen, bling-bling och lättklädda kvinnor. Den kommersiella hiphopen 

riktar sig, för att få så stor profit som möjligt, mot en köpstark marknad. Målgruppen blir 

således till stor del den vita medelklassungdomen som verkar känna en viss exotism inför den 

"farliga" hiphopen, precis som Sernhede påpekar i sin bok Ungdom och kulturens 

omvandlingar.  

Vad som genomsyrar artikeln är en framställning om att Bronx och framför allt de södra 

delarna, är riktigt farligt och fattigt. Må vara att det kan vara ett område med problem, men 

det är tyvärr en väldigt ensidig bild, där vi ställer oss tveksamma till om det egentligen kan 

vara såpass svårt och hemskt där. Det måste finnas två sidor av Bronx-myntet, allt kan inte 

alltid ha varit nattsvart. Men samtidigt börjar ett mönster urskilja sig i våra analyser vid det 

här laget. Våldet och fattigdomen ska på något sätt alltid finnas representerat tillsammans med 

hiphopkulturen och man får nästan bilden av att hör samman av naturlagarna och därför inte 

går att skilja från varandra. I denna artikel får man veta att våldet fanns med i födseln av 

hiphopen i de södra delarna av Bronx. Det var en period fylld av kaos där kriminalitet och 

arbetslöshet var vida utbrett. Men någonstans mitt i detta spirade alltså hiphopen och vi tror 

att just under denna tid var det lätt att rappa om dessa saker eftersom att det var dessa saker 

som låg nära till hands i samhället omkring. I och med att det rappades om detta i början så 
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blev detta en hörnsten i hiphopens texter, och för att kvalificera in som riktig hiphop skulle 

det man rappade ha någon relation till våld, gatan eller fattigdom.  

 

Rumble in the Jungle  

Här får vi följa med i ett reportage ifrån Johannesburg, Sydafrikas största stad. Målet med 

författarens resa är att följa den årliga tävlingen BC One som är en så kallad B-boytävling. 

Reportaget är tre sidor långt varav två består till största delen av text. En av sidorna är en 

helsidesbild från tävlingen där flera av B-boysen står och poserar uppradade på en scen som 

vi antar är scenen där tävlingen går av stapeln. Tillsammans med de sidor som framför allt är 

avsatta för text är fyra bilder på tävlingsdeltagare instoppade. På bilden syns de deltagare som 

reportaget framför allt inriktar sig på, det vill säga de som till slut kom längst i tävlingen samt 

föregående års vinnare. 

 

För det första blir vi lite konfunderade över titeln på artikeln, "Rumble in the jungle", och 

funderar på dess innebörd. Rumble kan betyda flera saker; mullra, dundra fram och dåna men 

är även slang för gängbråk eller slagsmål. Översatt till svenska blir således slagsmålet i 

djungeln. Att det dessutom inte finns någon djungel i Sydafrika gör att vi för tankarna till 

Johannesburg, där reportaget utspelar sig, och att det då får representera den mörkaste 

djungeln där det dessutom är våldsamt och farligt. Vi tycker att textförfattaren borde ha tänkt 

ett steg längre innan denne spikade rubriken. 

 

Den vanliga bilden av Johannesburg som en väldigt farlig plats målas i början av reportaget 

upp. Vi får veta att det är en enormt stor kriminalitet i staden, där man inte ska stanna bilen 

nattetid och att rån- och mordstatistiken är "extremt hög".63 Som förklaring till den höga 

kriminaliteten ger författaren "en utbredd fattigdom, de orimliga inkomstskillnaderna, en stor 

invandring från olika konfliktområden i Afrika samt landets våldsamma historia".64 

 

När vi ser på denna första bit text som författaren skrivit har vi alltså hunnit få bilden av 

                                                 
63 Decida "Rumble in the Jungle" i Kingsize nr 5 (2007) s.18 
64 Ibid. 
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Johannesburg som en extremt farlig plats. Även om vi tycker oss se att författaren genom sin 

meningsuppbyggnad i texten egentligen tycker annorlunda. Vi får fram detta genom att titta 

på textens modalitet, där vi ser att författaren själv håller sig från att lägga in några egna 

värderingar i det hela, fast ändå förmedla att det är farligt att befinna sig i Johannesburg. Vi 

tror att författaren ändå i stort sett måste skriva att Johannesburg är en farlig plats, för det är så 

diskursen om Johannesburg ser ut: det talas sällan om Johannesburg som en gemytlig, trevlig 

eller vacker plats. Lägg därtill att hiphop går hand i hand med det farliga, och man ser 

återigen att hiphopen gärna framställs i nära band med det exotiska, fascinerande och farliga. I 

stycket efter stärks vår uppfattning av att författaren själv tycker annorlunda, när han/hon 

säger att "mötet med den vanlige sydafrikanen handlar om något helt annat, för ordet 

vänlighet får sin precisa betydelse nere i Sydafrika". Där försöker han/hon förmedla en 

trevligare bild av Johannesburg. Men trots att författaren försöker förmedla en positiv bild i 

detta fall kan man fortfarande dra vissa paralleller med Bogles stereotyp The Toms, där den 

utsatte svarte ses som trogen den vite, "den bra negern". Bilden vi ges i reportaget så här långt 

är en bild som känns något ambivalent. Det är både positiva och negativa stereotyper. Men 

dock, det är fortfarande äldre stereotypa bilder som lever kvar och förmedlas här. Även om vi 

inte tror att författaren är medveten om sin position eller att han/hon är en uttalad rasist, så 

förmedlar han ändå en bild av en plats långt bort i Afrika på ett väldigt stereotypt sätt och 

återigen är det presenterat i en text som egentligen inte alls handlar om Sydafrikas historia 

utan om hiphopkultur. På så sätt stärks relationen mellan hiphop och våldsamheter och 

fattigdom, och de kommer att förknippas mer med varandra än de gjorde innan, och tas för 

naturgivna. 

 

Kanye West  

En man med storhetsvansinne som är kaxig som få. Så beskrivs världens just nu bäst säljande 

artist, Kanye West, i den sista av de artiklarna ur Kingsize vi har valt att analysera. Artikeln 

har fått hela tre och ett halvt tidningsuppslag men rent textmässigt rör det sig om två och en 

halv sida, resten är stora bilder. Fredrik Fleur och Calle Fleur har på telefon intervjuat Kanye 

West som befann sig i New York under tiden och temat för texten är artistens 

storhetsvansinne. I texten lyser Kanye Wests attitydproblem igenom och Fredrik Fleur, som 
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skrivit artikeln, efter att ha pratat med artisten tillsammans med sin bror Calle, verkar vara 

uppenbart störd av detta faktum. Mer än halva intervjun rör frågor kring detta och om kampen 

om att sälja mer skivor än sin konkurrent 50 Cent. 

 

I artikeln finns alltså flertalet stora bilder föreställande Kanye West, fyra stycken till antalet. 

Den första som är över ett helt uppslag föreställer honom poserandes framför en sportbil. 

Resterande bilder är halv- eller helfigursbilder på Kanye West från olika situationer. På tre av 

fyra av bilderna har han samma kläder på sig och är utsmyckad med en hel del smycken samt 

typiska hiphopkläder. På den fjärde bilden har han mera "vanliga" kläder på sig, tagit från en 

livesituation. 

 

Denna långa intervju är svår att fånga i en analys, det mesta handlar som sagt om Kanyes 

storhetsvansinne, hans skivförsäljningstävling mot 50 Cent, men även handlar en del om hans 

syn på mode och han framställs i den beskrivande texten som en modeikon inom genren. 

Denna del kan vara värd att ta upp eftersom Kanye på detta plan skiljer sig mycket från övriga 

hiphopvärlden som till stor del använder sig av en typisk hiphopklädstil. I denna beskrivning 

av Kanye som modeikon framgår också att artisten vid ett tillfälle känt sig tvungen att säga att 

han inte är homosexuell i och med att han bär en handväska. "Kanye förklarade också att om 

han nu vore homosexuell i den sjukligt homofoba hiphopgenren så hade det väl varit smartare 

att ha på sig en 'extra long t-shirt with chains' för att dölja det."65 I dessa meningar får vi veta 

att genren är fylld av homofoba uppfattningar men att Kanye, om inte är emot dessa 

uppfattningar, så åtminstone är medveten om hur genren ser ut. Oberoende av vad artisten 

själv tycker så har vi fått berättat för oss att hiphopen genomsyras av en stark homofobi vilket 

går hand i hand med stereotypen om de svarte som den översexualiserade vilden som vi redan 

nämt tidigare är starkt förknippad med hur hiphopen framställs. Även om denna stereotyp om 

den översexualiserade vilden skulle kunna handla om både hetero-, homo- och bisexualitet, så 

handlar den när man lokaliserar den inom hiphop uteslutande om heterosexualitet. 

                                                 
65 Fredrik Fleur "Kanye West" i Kingsize nr 5 (2007) s.68 
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En historisk jämförelse av framställandet av ”den Andre” 

- jazz kontra hiphop 

 

Nu ska vi jämföra det som vi i analysen har kommit fram till med bilden av ”den Andre” i den 

tidiga jazzen som vi tidigare presenterat baserad på Fornäs bok Moderna Människor som 

behandlade jazzens intåg i Sverige. Först och främst kan vi konstatera att dåtidens texter var 

betydligt mer uttalat rasistiska. Det förefaller ganska självklart och man måste titta på i vilken 

kontext de är skrivna. Mellankrigstidens Sverige var påverkade av resterande Europa där 

nazismen var på stark frammarsch. Fornäs skriver att "rastänkandet genomsyrade i öppen eller 

dold form politiken, vardagslivet och mediekulturen på ett mer iögonfallande sätt än idag."66 

Där finner vi således en skillnad mot dagens svenska samhälle där invandringen har lett till en 

ökad mångfald och i vilket fall en minskad öppen rasism. 

 

I vår bakgrund tog vi upp en recension ur Dagens Nyheter och vi ska nu ta ännu ett stycke ur 

en recension för att visa på några få exempel på hur det skrevs om ”den Andre” på den tiden, 

denna gång ur tidningen Aftonbladet från samma konsert med Louis Armstrong den 26/10 år 

1933: 

 

En stackars vit musikkritiker, som helt oförberett ställes inför uppgiften att recensera denna 

tillställning, känner sig ovillkorligen en smula förbryllad och undrar om inte evenemanget skulle 

omtalas under avdelningen för eldsvådor och mindre naturkatastrofer [...] De odefinierbara 

bölanden han i går frustade fram på sin helvetesmaskin vägrar jag för min del att uppfatta som 

några slags musikaliska manifestationer. [...] Ett gott förde denna konsert emellertid med sig. Den 

gjorde slut på den gamla tvisten huruvida aporna ha ett språk. Den som igår hörde Louis Armstrong 

föra sina hesa meningsutbyten med mikrofonen kan inte gärna betvivla den saken.67 

 

                                                 
66 Johan Fornäs (2004) s.203 
67 Ibid. s.213 
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Ännu en recension av samma konsert publicerades i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 

den 1/11 samma år och då skrevs det såhär: 

 

Det ligger spänning i luften. Regnrockarna äro redan förhäxade av åtta blanka half-cast-niggers, 

som placerat sig på estraden. [...] Hr jazzkungen och människoätarättlingen Louis Armstrong visar 

sin slätrakade flodhästfysionomi [...], visar tänderna, snörvlar, upphäver ett av sina vilda 

negroafrikanska förfäders urtjut, då och då omväxlande med ett gravhest gorillevrål från urskogen. 

Att hans lungor hålla är förvånande, men fysiskt brås han nog både på förfäder och gorillor. [...] 

Orkestern bakom negerdirigenten tjuter, klagar, vrider sig i rytmiska konvulsioner. Allt är rytm. 

Varje ton, varje strup- eller näsljud, varje magvrål, varje tramp av de åtta för livet arbetande 

negermusikanterna är rytm.68  

 

Vi ser att den rasistiska framställningen av ”den Andre” som djurisk och primitiv i dessa fall 

är väldigt explicit, och det är lätt att idag uppfatta det hela som komiskt. Louis Armstrong 

beskrivs indirekt vara en apa och den första kritikern tycker väldigt synd om sig själv som 

måste utsättas för detta. Men detta är bara två exempel av alla liknande recensioner och texter 

från denna tid som behandlade svarta i musiken. Överlag så var det beskrivningar som 

beskrev svarta som primitiva, djuriska eller vildar. Det var sådana beskrivningar som hjälpte 

svensken att forma sin kunskap och tankar om hur man såg på ”den Andre” och såhär i 

efterhand är det lätt att förstå att bilden av ”den Andre” inte var någon önskvärd bild och att 

den spädde på fördomar och gav människor mindre utrymme att se ”den Andre” på ett 

annorlunda sätt. Men det är även viktigt att se kontexten, där vi befann oss strax innan andra 

världskriget, och nationalsocialism eller nazism var socialt accepterat och hade många 

anhängare. På grund av det politiska klimatet var det på ett annat sätt gångbart att framställa 

den andre på ett sådant sätt. Men Fornäs skriver även att det såg likadant ut även i Ryssland69, 

där det politiska klimatet inte alls stämde överens med ett högervridet, men där nationalism 

ändå var viktigt. Det verkar som att framställandet av ”den Andre” fungerade som ett slags 

                                                 
68 Johan Fornäs (2004) s.214f 
69 Ibid. s.207f 
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bevis på att den egna kulturens styrka och att positionen kunde befästas med hjälp av att "den 

andres" kultur kunde hållas så långt nere på skalan som möjligt.  

"Gång på gång återupprepas en mekanism som söker ge ett kulturfenomens rötter en entydig 

raskaraktär, så att exempelvis jazz, rock eller rap anges ha sitt ursprung i svart erfarenhet för 

att sedan ha adapterats, utnyttjats och korrumperats av vita"70 Jazz har sedan dess intåg i 

Sverige fått acceptans och sedan även kommit att omvärderas till att bli musik som nu ofta 

förknippas med vit medel- och överklass. Fornäs skriver att en musikstil egentligen inte har 

någon fast färg utan att nya populärkulturella yttringar ofta uppstår ur möten mellan olika 

kulturer, så kallad hybridisering. Han menar att "all musik är gränsöverskridande flöden, men 

ibland blir vissa genrer eller stildrag kodade som ´vita´ eller ´svarta´, oavsett det faktum att 

deras rötter egentligen är blandade."71 Jazzen är såklart ett strålande exempel på detta men 

även hiphopen rasifierades tidigt och sågs som "svart" musik. 

 

Den största likheten man kan se mellan jazzen och hiphop är att det inom båda genrerna 

funnits och finns en stor fascination för dessa. Exotismen fanns inom dåtidens jazz och den 

kan även klart urskönjas i dagens hiphop där intresset från den vita publiken är väldigt stor. 

Här finner vi dock problem i och med exotismen. De som glorifierade och avgudade jazzen 

var ej direkt medvetna om att de samtidigt cementerade värdeladdningen mellan svart och 

vitt. Samma sak sker idag när vit publik ser på hiphop som en slags lockande annorlundahet. 

Något som kan ses i den större delen av vårt material är att hiphoparen framställs med en 

macho-stämpel. Sällan glada miner, poserandes med hakan upphöjd och gärna omgiven med 

lättklädda kvinnor. Det kan dock vara på sin plats att säga att det inte stämmer fullt ut i fallet 

med den vite hiphoparen i Eminem. Det som visas i videon med Eminem är ju snarare att den 

vita hiphoparen inte på samma villkor kan visa upp sig omgiven av lyx och flärd. Det är 

ganska svårt att påvisa varifrån detta sätt att framställa sig, full med attityd, ursprungligen 

kommer från men Russel A Potter skriver att det finns stora likheter med reggaens och skans 

så kallade "rude boy".72 Författaren menar att det är slående likheter mellan sättet man 

lovordade den arge, unge, hårt levande från Kingston med stilen man framhäver i dagens 

                                                 
70 Johan Fornäs (2004) s.273 
71 Ibid. s.274 
72 Russel A Potter (1995) s.38 
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gansterrap. På samma vis menar Luline också att det finns stora likheter mellan den tidiga 

reaggens våldsamma men personliga narrativ och den moderna gangsterrapens, något som 

han menar gör att lyssnaren kan identifiera sig och sympatisera med artisten.73 Detta går hand 

i hand med föreställningen om den svarte som exotisk, fascinerande och närmast en farlig 

figur. Vi ser att det i grunden alltså är samma typ av stereotypa bilder som framställs både i 

dåtidens jazz och i dagens hiphop. Även om framställningarna visar sig på ett annat vis, så 

lever fortfarande de koloniala tankesätten kvar på ett eller annat sätt i framställningar av ”den 

Andre”. 

 

Fornäs tar upp tre olika strategier för att bemöta det främmande och annorlunda (dessa liknar 

de strategier som Hall tar upp för att bemöta de stereotypa bilderna av den Andre som vi skrev 

om i våra teoretiska utgångspunkter). Den första strategin innebär att man demoniserar det 

främmande och ser det som något farligt och ont. Den andra menar på att man omvänder det 

primitiva eller onda så att det ses som något positivt istället och den tredje och sista strategin 

är den ovan nämnda hybridiseringsstrategin där det främmande blandas med det egna och 

skapar således något nytt. De två första cementerar och bibehåller de dikotomiserande 

värdehiearkierna medan hybridiseringen fungerar så att den överskrider dessa och försöker 

således att bryta ner dem.74  

 

I det material som vi har analyserat kan man se att det är strategi nummer två som används 

frekvent inom gangsterrap. Rapparna använder sig av redan existerande stereotypa fördomar 

om ”den Andre” och sedan applicerar de det på sig själva fast omvärderar dessa och ser det 

som något positivt. På ett sett fungerar det eftersom den skapar en fascination för 

gansterattityden som de målar upp. Det fascinerar bland annat vita ungdomar och det skapar 

en slags exotism och mystik kring genren. Samtidigt så cementerar den bilden av ”den 

Andre”, precis så som både Fornäs och Hall menar, och skapar en ännu mer stereotyp bild 

som blir väldigt svår att bli av med. 

                                                 
73 Brij David Lunine (2000) s.263 
74 Johan Fornäs (2004) s.291f 
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Avslutande diskussion 

 

Det kan vara värt att påpeka att mycket av det material vi har analyserat som handlar om 

hiphop skulle kunna ha analyserats utifrån exempelvis ett feministiskt perspektiv. Överlag 

framställs hiphopen som en kultur i vilken kvinnor inte värderas speciellt högt och ofta 

framställs därefter. Att detta inte stöter på samma motstånd från omvärlden och att man låter 

det passera något sånär obemärkt förbi är ännu ett exempel på att hiphop, eftersom det klassas 

som svart musik, bedöms efter andra spelregler. Det går bra att kvinnor framställs så 

tillsammans med dessa hiphopare i till exempel videos i och med att stereotypen om den 

svarte översexuelle mannen fortfarande existerar. Det anses alltså som något naturgivet, något 

som vi även nämnde i analysen av 50 Cents video till låten P.I.M.P. 

 

Vi kan även konstatera att det är en väldigt stereotyp bild av just gangsterrapen som existerar 

och den reproduceras i såväl artiklarna samt de två videos vi tittat på. Det är även den bilden 

av hiphop som får det överlägset största utrymmet i media och det tror vi beror till stor del på 

att det är just det som publiken efterfrågar och vill ha just nu. Varför det är just det som 

efterfrågas är svårt att svara på men vapen, machoattityd, lättklädda kvinnor, bling-bling och 

stora överflådiga bilar fascinerar och säljer uppenbarligen. Kan det vara så att det är en så väl 

cementerad bild att om en annan skulle visas upp skulle den falla utanför diskursens ramverk 

och därmed mer eller mindre skulle avfärdas som falsk? 

 

Historiskt sett så har stereotyper skapats av en dominerande grupp för att skapa och bibehålla 

makt gentemot en dominerad grupp. I jazzen nedvärderade man den och de som höll på med 

jazz framställdes som primitiva, djurliknande varelser för att befästa sin egen kultur som den 

bättre och mest utvecklade gentemot "den andres" kultur. Idag ser vi liknande framställningar 

av ”den Andre” i hiphop, om än oftast insvept i en subtilare tappning. Men vi ställer oss 

samtidigt frågan vem som egentligen har skapat denna stereotyp. I detta fallet med 

stereotypen av gangsterrap så har den snarare skapats av artisterna själva, även om det kanske 

ursprungligen kommer från reggaen, och bilden reproduceras ständigt av samtliga inblandade 

aktörer. Den liknelse med att se gangsterrap som en slags nutida negritúderörelse, som vi 
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tidigare i uppsatsen har gjort, känns fortfarande relevant. Trots att hiphop för den vita lyssnare 

ofta blir något fascinerande och exotiskt så upprätthålls och bibehålls ett kolonialt 

tankemönster, något som verkar i stort sett omöjligt att bli av med. En annan kolonial fördom 

som svarta ofta har förknippats med är den sexuella vilden, något som hiphopare som 50 Cent 

också valt att representera då han visar sin oerhörda sexuella potens när han omger sig med 

otaliga kvinnor som formligen avgudar honom. 

 

Rent generellt så är gangsterrapstereotypen i mångt om mycket en modern variant på Bogles 

stereotyp The Bad Buck. Den största skillnaden ligger i att den svarte hiphopparen som visas i 

media ofta är en välbärgad man istället för som i tidiga amerikanska filmer (som är den 

kulturyttring Bogle har tittat på) där denna troligtvis inte hade det lika gott ställt ekonomiskt. 

 

Bilden av ”den Andre” som syns i hiphopen är kanske den stereotypa bild som färgar våra 

tankar och vår kunskap om ”den Andre” som mest. I och med att hiphopen blivit en såpass 

stor del av kulturvärlden, och kanske framför allt när det handlar om ungdomskultur, så är det 

genom framför allt hiphopkulturen och framför allt musiken, som vi möter bilder av ”den 

Andre”. Men det går även att hitta samma stereotypa bild i film och tv där ”den Andre” 

väldigt ofta får representeras av en person som passar in på den stereotypa bilden av en 

hiphopare. 

 

Genom i stort sett hela materialet ser vi att föreställningen om ”den Andre” cementeras. Det 

gäller både när jazzen framställdes och när hiphopen framställs. Även om en del 

beskrivningar kanske inte kan kallas klassiska stereotyper, som den storhetsvansinnes-

beskrivning som Kanye West får, så är det beskrivningar som får ”den Andre” att framstå som 

mindre förnuftig. Den barnslige, farlige, primitve, sextokige eller våldsamme är beskrivningar 

som förekommer eller visas upp gång på gång i dessa sammanhang där ”den Andre” omtalas. 

Lägg därtill att miljöer där de figurerar eller kommer ifrån eller där hiphopen i stort sägs 

komma ifrån, ständigt beskrivs som farliga, fattiga och våldsamma områden. Denna bild 

verkar dock i sin tur locka en målgrupp av fascinerade unga, som konsumerar kulturen och 

därför bidrar. De våldsamma stereotyperna och machoidealen har blivit ett koncept, som 

reproducerar bilden av ”den Andre” om och om igen och därmed underminerar möjligheter 
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om att alternativa representationer ska kunna komma fram. Kolonialismens tankesätt om ”den 

Andre” har levt vidare och synts i både dåtidens jazz och i nutidens hiphop. Men där vi nu ser 

hiphopen som en plats där stereotyper om ”den Andre” reproduceras om och om igen, ser vi 

nu att jazzen och dess utövare intagit en ny position. Utövarna har med åren blivit vitare och 

vitare och jazzen har snarare fått en plats högt upp på finkulturens tron än den position som 

primitiv smuts som den hade tidigare. Kommer hiphopen att gå samma väg? Hiphopen har 

dock aldrig riktigt varit lika långt ner på skalan som jazzen var och redan nu är det alltfler vita 

som rappar. Men även om hiphopen tar den vägen så kommer den om den inte ändrar skepnad 

fortsätta att på egen hand reproducera föreställningar om ”den Andre” på ett stereotypt och 

negativt sätt. 

Vi har redan konstaterat att det i media är en specifik genre inom hiphop som får den allra 

största uppmärksamheten, nämligen gangsterrap. Det är således den som skapar diskursen och 

den minst sagt ensidiga bild som hiphop ofta förknippas med. Med vad innefattar då diskursen 

om hiphop? Diskursen innehåller först och främst en ålderdomlig kvinnosyn där kvinnan ofta 

framställs som ett sexuellt objekt och där mannen är den dominante. Ett annat framstående 

tema är romantiserandet av våld och vapen, något som bidrar till att skapa det machoideal 

som inom hiphop är så vanligt förekommande. Diskursen innehåller alltså flera olika 

diskursiva praktiker som bland annat framkommer tydligt i det material som vi har tittat på. 

Om vi skulle gå vidare med studien och titta på ett större material så skulle vi med stor 

sannolikhet kunna utröna och se samma representationer av genren och dess utövare. Det är 

en väl cementerad bild som reproduceras om och om igen av samtliga inblandade aktörer, 

något som gör det svårt att bli av med den rådande hiphopdiskursen. En av anledningarna till 

att diskursen är allmänt accepterad tror vi beror på att det just rör sig om en svart kulturyttring 

där denna kvinnosyn samt utövarnas ”vildhet” och översexuella framställning ses som något 

naturgivet. 
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