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Svart musik och  
vit adolescens 
Oidipal rivalitet, fadersfrånvaro och maskulinitet 
 
 
 
 
 
Sedan en tid tillbaka har man kunnat iaktta märkliga fenomen på 
gatorna i New York, London och Amsterdam. Nu kan man se samma 
företeelse på fritidsgårdarna i Göteborgs förorter och på stan i 
Stockholm. Det handlar om det som i USA och England kallas ”wig-
gers”, unga vita grabbar som klär sig som, går som och talar som svarta 
afro-amerikaner.1 Fenomenet är egentligen inte nytt. Ända sedan 
jazzens expansion under tiden efter första världskriget har unga vita 
män för att vara ”hip” knutit an till olika element i den svarta kulturen. 
Tidigare utgjordes dessa ”vita negrer” av relativt små och esoteriska 
subkulturer. Med hiphopkulturen är denna exklusivitet bruten.  

Med rap-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 sig som svarta och också av andra vill bli betraktade som svarta. 3rd 
Bass, House of Pain och Beastie Boys är exempel på några sådana rap-
grupper.2 De fem New York-grabbarna i Young Black Teenagers, som 
varken är svarta eller tonåringar, utgör kanske det mest extrema 
exemplet. De har gjort sig kända som proklamatoriska anti-rasister. 
Genom att göra låtar med titlar som ”I’m proud to be black” och genom 
att hävda att ”blackness is a state of mind”, d v s att svarthet inte i 
första hand har med hudfärg att göra, dekonstruerar de givna före-
ställningar och griper på ett handfast sätt in i den akademiska diskus-

           
1 En ”wigger” (d v s ”white nigger”) är alltså en sorts ”wanna-be”. Om detta som 
aktuellt kulturfenomen i USA se t ex Ledbetter (1992).  
2 Punken kan också visa upp en liknande direkt och öppen identifikation med det 
svarta. Ett svenskt exempel är gruppen Stockholms Negrer som bl a givit ut singeln 
”Jag är en vit neger”. För en introducerande läsning om ungdomskultur och det 
Andra, se Fornäs (1992). 
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sion som länge hävdat att kategorier som ras och etnisk identitet är 
sociala konstruktioner.3  

Även i Sverige finns det vita grupper som identifierar sig med det 
svarta Amerikas politiska kamp eller kanaliserar sin egen frustration 
och bristande framtidstro genom afro-amerikanska stiluttrycks aggres-
siva avvisande av all frihetsinskränkning och repressiv överhet, ofta i 
kombination med föreställningar om svart maskulinitet som ”cool” och 
”hard”. Med hjälp av identifikationen med dagens svarta ghetto-kultur 
kan man göra motstånd mot den dominerande vita medelklasskulturens 
mansideal och prestationssträvanden.  

 
 

Svart kultur som det Andra 
 
Nu är inte den svarta kulturens inflytande på vit kultur en 1900-tals- 
företeelse, som man kanske skulle kunna tro. Dess historia går långt 
tillbaka i tiden.4 Det är dock först med tiden efter andra världskriget, 
kulturindustrins expansion och den för det moderna samhället karakte-
ristiska ungdomstidens framväxt, som svarta, storstadsbundna kultur-
former får ett bredare genomslag hos vita ungdomar. Historien om hur 
vita, ungdomliga subkulturer lånat och tagit över element från svart 
kultur är väl dokumenterad och ska inte återges här.5  

Svart kultur är inte heller det enda exemplet på vitas fascination 
inför det Andra. En motsvarande ”exotism” kan spåras i intresset för 
exempelvis indiankultur eller Orienten.6 Tidigare företräddes denna 
fascination av vita som uppsökte, studerade och levde i olika ”främ-

           
3 ”Black is essentially a political and culturally constructed category” skriver t ex 
den engelske sociologen Stuart Hall (1992b s 254). 
4 Chapple & Garofalo (1980) visar att Europa redan på medeltiden påverkades av 
afrikansk dans och musik. Genom slaveriet på den nordamerikanska kontinenten 
och de karibiska öarna kan man redan på 1700-talet i de vita frikyrkornas musik 
skönja tydliga influenser från svart musik; se t ex Harding (1991) eller Van der 
Merwe (1989). Under 1800-talet når den afro-amerikanska musiken Europa. ”In 
1866 a black minstrel troup visited London, and the local streetsingers began to 
blacken their faces; English music-hall stars were soon crossing the Atlantic to 
popularize black-inspired American songs with white audiences”, skriver t ex 
Jefferson (1973 s 42).  
5 Se Hebdige (1979), Chambers (1976, 1985, 1986), Gilroy (1987), Hewitt (1986) 
och Jones (1988). För en inventering av forskningsfältet se Sernhede (1994).  
6 Se t ex Said (1978/1993). 
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mande miljöer”. Med framväxten av det moderna samhällets globala 
massmediala flöden, migration o s v kan detta möte nu också ske på 
hemmaplan. Gemensamt för alla dessa yttringar är att vita i en position 
av överläge identifierar sig med en annan, ofta marginaliserad, ras eller 
kultur. Denna artikel begränsar sig till att behandla vissa apekter av 
unga vita mäns fascination för den svarte mannen och svart kultur ur 
detta perspektiv. 

Den kultursociologiskt orienterade forskning som försöker förstå 
och förklara den dragningskraft som svart kultur utövat och fortfarande 
utövar på vit ungdom har pekat på identitetsarbetets förändrade villkor 
i det moderna samhället. Som en följd av att sociala villkor och 
kulturella orienteringsmönster befunnit sig i ständig och accelererad 
omvandling har det inte på samma sätt som tidigare varit självklart eller 
möjligt för de uppväxande generationerna att identifiera sig med sina 
föräldrar eller att överta deras kultur. Ett av det moderna samhällets 
mest påtagliga kännetecken har just varit de skarvar och motsättningar 
som uppstått mellan generationerna. Kategorin ”ungdom” har också 
under tiden efter det andra världskriget i det närmaste kommit att ses 
som synonym med social förändring.  

Ungdomskulturerna har både uttalat och symboliskt utmanat de do-
minerande livsmönstren, och där har den svarta kulturen representerat 
en lockande ”otherness” på estetikens, politikens och sexualitetens om-
råden. Dessutom har den på ett mer direkt plan via musik, dans, kläder, 
språkliga jargonger och umgängesformer tillhandahållit symboliska 
uttryck som blivit till utgångspunkt och råmaterial för skapandet av 
subkulturer och identiteter hos grupper av i första hand unga vita män.  

Musiken har intagit en särställning för västvärldens ungdom – den 
har varit och är alltjämt axeln runt vilken de moderna ungdomskultu-
rerna roterar.7 Gång efter annan har den afro-amerikanska musikens 
energi och direkthet, dess sensualism och förmåga att involvera, dess 
vokala tekniker och dess expressiva scenframträdanden fungerat som 
inspiration för vita ungdomar när de skapat egna musikaliska stilar. 

Men den afro-amerikanska musiken har inte bara varit betydelsefull 
för ungdomliga subkulturer utan också utgjort en viktig grund för den 
breda populärmusik som under detta sekel dominerat dansgolven i 
USA och Västeuropa. Genom sin rytmiska vitalitet och expressivitet 
           
7 I andra sammanhang har jag – på egen hand eller tillsammans med Johan Fornäs 
och Ulf Lindberg – diskuterat tänkbara förklaringar till moderna ungdomars uppta-
genhet av rock; se Sernhede (1984), Fornäs m fl (1988) samt Fornäs (1991). 
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har den svarta musiken revolutionerat dansen och därmed bidragit till 
att förändra vårt förhållande till kroppen och sexualiteten. Kanske kan 
man rentav hävda att den traditionella, borgerliga kulturens hegemoni 
undergrävts genom att svart kultur på detta sätt införlivats i den 
moderna vardagskulturen. 

Det ligger nära till hands att hävda att europeisk musik återspeglar 
den dualism mellan kropp och själ som på alla områden haft ett stort 
genomslag i den västerländska kulturen, och sedan som dess motpol 
ställa den afro-amerikanska musiken, som då – med delar av sitt rotsys-
tem på den afrikanska kontinenten – skulle stå för kroppslighet, spon-
tanitet och emotionell direkthet. Även om det finns stora skillnader 
mellan afrikanska och europeiska musiktraditioner är det ändå en 
förenkling att se dem som absoluta motsatspar. Uppfattningen om den 
afrikanska musiken som mer naturlig och kroppslig kan ses som en 
representation för den motsättning mellan det civiliserade och det vilda 
som varit en del av den eurocentriska diskurs där allt icke-europeiskt 
betraktats som primitivt men samtidigt omgivits av ett romantiskt 
skimmer. Sander L Gilman (1982) visar t ex hur västerländska före-
ställningar om ras och estetiska uttryck gestaltades i upplysningsfi-
losofernas diskussioner. Där relaterades kroppslig expressivitet med 
den svarta rasen och tankens vägar med den vita. Den praxis som olika 
grupper av ungdomar utvecklat via musiken för att kritisera och 
distansera sig till den västerländska livsformen har också tagit sin 
utgångspunkt i dessa föreställningar.8  
           
8 Den ibland strikta polariseringen mellan afrikansk och europeisk musik som vissa 
författare – t ex Jahn (1960), Walton (1972), Sundin (1988) och Shepherd (1991) – 
uttrycker är problematisk då den inte sällan rymmer drag av etnocentriska projek-
tioner och exotism. Andra, t ex Storm-Roberts (1972) eller van der Merwe (1989), 
visar på att det redan innan vår tideräkning funnits kontakt och utbyte mellan 
europeisk, arabisk och afrikansk musik. Det finns således även parallella 
utvecklingslinjer och likheter i de båda kontinenternas musik. Afrika är också en 
väldig kontinent och det som gäller för den västafrikanska trummusik som oftast 
ligger till grund för kategoriseringen av afrikansk musik gäller inte för Afrika i dess 
helhet. På samma sätt förhåller det sig med europeisk musik: den är inte som helhet 
kroppsfientlig eller genomrationaliserad. Det finns därför anledning att vara 
skeptisk till den strikta polarisering mellan europeisk och afrikansk musik som ofta 
görs. Kanske ska denna dikotomisering ses som ett exempel på den diskursiva 
strategi som reducerar skillnader till dualiteter. Den exotism som här uttrycks 
handlar om en längtan hos människan i det moderna industrisamhället att upprätta 
kontakt med och hämta kraft ur närvaron av en, i detta fall svart, ursprunglig essens 
som står i motsättning till den vita, överciviliserade kulturen – en essens som utgör 
dess ”Andra”. Det är viktigt att komma ihåg att den afrikanska musiken har sin 
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En viktig orsak till rockmusikens genomslagskraft är att den ut-
vecklat en förmåga att föra samman livsområden som splittrats upp i 
den moderna vardagen. Denna egenskap har hämtats från de intima re-
lationerna med afro-amerikansk musik. Denna sida hos rock och afro-
amerikansk musik går hand i hand med de båda musikstilarnas ka-
pacitet att i sitt, åtminstone för traditionella västerländska öron, råa och 
orena musikaliska språk (vilket konnoterar dissonans och icke-an-
passning) ge uttryck för såväl smärta som lust och uppror. Alla dessa 
faktorer är viktiga att ta hänsyn till om man vill förstå den svarta 
musikens fascinationskraft på unga vita vilkas ”vantrivsel i kulturen” 
riktat sig mot detta samhälles instrumentella rationalitet. 

Andra författare har påvisat en parallellitet mellan de svarta sub-
kulturerna i främst USA och olika grupper av ungdomar i Västeuropas 
storstäder, inte minst när det gäller musikens funktion. Rockmusiken 
har liksom den svarta musiken utvecklats i sammanhang där människor 
befunnit sig i en konfliktladdad och spänningsfylld verklighet. Livs-
villkoren i det svarta ghettot och för västeuropeisk storstadsungdom är 
inte direkt jämförbara, men på ett symboliskt plan har identifikationen 
med de före detta slavarna och det musikaliska språk de utvecklat 
under århundraden av underordning och diskriminering förmått gestalta 
en känsla av utanförskap och alienation som också många vita ung-
domar upplevt och fortfarande upplever inför den dominerande 
kulturen i det högt utvecklade industrisamhället. De svarta musikkul-
turerna har kommit att representera vad Iain Chambers betecknar som 
”a strategy for living”.9  

           
grammatik och sina regelsystem och att det vi utifrån vår horisont läser in som 
spontanitet, improvisation och fritt uttryck av subjektivitet o s v inte alltid finns där 
på det sätt vi föreställer oss. Improvisation i afro-amerikansk och i afrikansk musik 
är inte heller samma sak. Det är viktigt att uppmärksamma skillnaderna mellan 
europeisk och afrikansk musik och att poängtera den afro-amerikanska musikens 
rötter i Afrika. Men samtidigt måste det påpekas att de specifika drag som afro-
amerikansk musik uppvisar inte enbart kan reduceras till dess kontakt med de 
afrikanska rötter, som ibland tycks göra den till en representation för en ursprung-
lig, mänsklig essens. 
9 Chambers (1976) intresserar sig för politiska övertoner och potentialer i denna pa-
rallellitet. Gilroy (1987) menar att all svart musik bärs upp av tre specifika 
diskurser som jag menar haft och alltjämt har betydelse för dess förmåga att 
fascinera unga vita. Först finns en ”critique of productivism” som har sin rot i 
erfarenheterna från slaveriet och som innebär en kritik av lönearbetet och en 
uppvärdering av sexualiteten. För det andra, hävdar Gilroy ”a plea for the 
disassociation of law from domination”, d v s ett ifrågasättande av auktoriteter och 
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Det är också uppenbart att en kultur som så öppet och direkt tema-
tiserar frågor om kön, sexualitet och erotik framstår som intressant för 
ungdomar som befinner sig mitt uppe i adolescensens arbete med att 
utpröva sexuell identitet och hitta vuxna könsroller.  

 
 

Den ädle vilden och den våldsamme hämnaren 
 
Det ”vita samhällets” föreställningar om den svarte mannen är ett 
centralt tema i detta sammanhang. Till skillnad från situationen i USA 
och England, som den mesta litteraturen på området handlar om, har 
svenska ungdomar endast i begränsad omfattning möjlighet att upprätta 
direkt kontakt med svart kultur. Likafullt representerar den en lockelse 
och ett hot i kraft av de föreställningar som sedan upplysningstiden 
varit en integrerad del av den västerländska människans relation till det 
exotiska och vilda. De unga svenska ”wiggers” jag har kontakt med har 
endast en ”fantom-relation” till de afro-amerikanska musikkulturer de 
älskar och identifierar sig med. Deras föreställningar och bilder av 
dessa kulturer är främst förmedlade av medierna och kulturindustrin. 
Kanske är det just detta som gjort det möjligt för dem att odla så ohöljt 
romantiska bilder av den svarte mannen och ghettot. Det är inte svårt 
att se att deras idealiseringar är projektioner av egna begär, drömmar, 
önskningar och behov. Det svarta representerar ofta en motpol till deras 
egen osäkerhet och deras eget sökande, framför allt inom det spektrum 
av frågor som rör innebörden av att vara man i vår moderna kultur. 

I de västerländska samhällena har det sedan lång tid tillbaka funnits 
en ambivalent hållning till det som betraktats som ”främmande”, icke-
europeiskt.10 Den svarte mannen har för vita varit en symbol för den 
mänskliga naturens mörkare sidor, för ondska, brutalitet – han har setts 
som primitiv och lågt stående. Men han har också symboliskt laddats 
med egenskaper som spontanitet, kroppslighet och sorglöshet – och 
därmed kommit att symbolisera såväl barnet inom oss som sinnlighet 
och njutning. Denna dubbelhet kom under förra seklet på olika sätt till 
uttryck i uppslitande motsättningar och diskussioner om slaveriet i 

           
ett pläderande för ”frihet”. För det tredje ”a belief in the importance of history”, 
vilket kommer till uttryck genom att man alltid är medveten om potentialerna i att 
känna sina ”roots” och det ”historiska ansvar” detta för med sig.  
10 För en diskussion om ”the west and the rest”, se Hall (1992a), Gilman (1992) el-
ler Jonsson (1993). 
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Nordamerika (Thorslev 1972). En del av motståndarna till slaveriet 
menade t ex att när det vita samhället våldförde sig på de svarta var det 
på ett symboliskt plan ett uttryck för den civiliserade människans kamp 
med sig själv. Slaveriets bojor var en symbol för civilisationens 
tyglande av naturens vildhet och för förnuftets repression av spontana 
och passionerade känslor. Utifrån detta perspektiv kan man kanske 
också hävda att den utbredda rädslan för slavuppror som fanns i 
Nordamerika under förra seklet, och som idag lever kvar i skräcken för 
det svarta ghettot, har en resonansbotten i rädslan för att individens 
tyglade och bortträngda begär skulle nå fram till det medvetna jaget 
och desavuera all identitet och kultur. 

”Just as masculinity always constructs femininity as double – si-
multaneously Madonna and Whore – so racism constructs the black 
subject: noble savage and violent avenger” (Hall 1992b s 256). Det 
mest tydliga området för denna ambivalens tycks vara attityder till sex-
ualitet. Framför allt har den svarte mannen associerats med de akti-
viteter som det åtminstone tidigare så sexuellt repressiva västerländska 
samhället tvingade sina medlemmar att hålla tillbaka.11 

Den vita rasismen har en av sina grunder i att vita spjälkat av och 
projicerat element tillhörande dem själva på den svarta befolkningen. 
De svarta har fått bära det som inte är rumsrent, det som samhället och 
kulturen tabubelagt och betecknat som farligt, hotande och förbjudet. 
Men dessa avspjälkade delar av det vita psyket, framför allt sex-
ualiteten, är samtidigt de element eller dimensioner som gör livet 
spännande, rikt och levande. Dessa projektioner kommer därför att ut-
göra grunden för en i första hand omedveten avund: de svarta har 
tillgång till något som de vita saknar. Det avspjälkade och på de svarta 
projicerade blir objektet för ett begär som måste attackeras och för-
störas. Lynchningen är med sina sexuellt ritualiserade övertoner det 
grymmaste exemplet på denna avund.12 Avund är ett högst ambivalent 

           
11 Se t ex Hernton (1969 s 100) som menar att den vite mannen ”sexually wants to 
be a Negro. He wants to enjoy the unbounded sexual behavior that he images Neg-
roes enjoy”. 
12 Orsaken till att svarta män lynchades var i de flesta fall att de blev beskyllda för 
att ha sexuellt umgänge med en vit kvinna. Men det kunde räcka med att de hade 
tilltalat, visslat efter eller försökt närma sig en vit kvinna. Redan Gunnar Myrdal 
(1942/1962) framhöll att de vitas rasförtryck hade en mycket stark sexuell 
komponent. I lynchningarna, som var vanliga i sydstaterna under slutet av 1800-
talet och första halvan av 1900-talet, utsattes den svarte mannen nästan alltid för en 
rituell kastrering. Enligt Myrdal visar detta att det rådde ett nära samband mellan 
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komplex av känslor; här finns ett begär att besitta vissa hos den Andre 
eftertraktade egenskaper samtidigt som den Andre måste förgöras 
eftersom han representerar det man själv upplever sig sakna.  

Det tycks som om kraftfältet mellan attraktion och bortstötning är 
grundad i en ambivalens där förhållandet till den egna kroppen och 
sexualiteten är avgörande. Det finns ett samband mellan behovet att 
härbärgera och styra den egna sexualiteten och önskan att kontrollera 
den Andre och hans sexualitet.13 Sexualiteten blir därigenom en avgö-
rande markör för vad som är ”otherness” och hur detta främmande är 
konstituerat. Komplexiteten i den vita rasismen kan inte greppas utan 
förståelse av den ångest och ambivalens som vita män utvecklar inför 
sin egen sexualitet. 

Nu är denna främlingsrädsla, med sina mest extrema uttryck i 
lynchning och kastration, inte det enda möjliga förhållningssättet. 
Mellan denna position och dess extrema motsats – att identifiera sig 
med det främmande och för kulturen så hotfulla – återfinns naturligtvis 
ett flertal tänkbara förhållningssätt. Att bli en vit neger kan alltså inte i 
alla lägen enbart ses som en strategi för individuering eller ett sätt att 
markera distans och kritik i förhållande till den dominerande kulturen. 
Det kan också vara uttryck för ett kontrafobiskt förhållningssätt. Den 
devota idealiseringen av den svarta kulturen och den svarte mannen har 
sin psykologiska grund i samma ras- och kulturstereotypier som den 
vita rasismen, men här är förtecknen omvända. ”The man who adores 
the Negro is as sick as the man who abominates him” (Fanon 
1952/1967 s 10).14 

           
lynchning och en repressiv sexualmoral. ”Repressed sexuality, white male 
domination and violence are so closely interwoven here that they merge with one 
another”, skriver Pieterse (1992 s 177) om lynchningarna i de amerikanska syd-
staterna. För en utförlig diskussion om de psykologiska dimensionerna av den vita 
rasismen, se Kovel (1970). Jämför också Kristeva (1980/1992 och 1988/1991) om 
det frånstötande och tabubelagda som ”abjekt” och vår rädsla för den Andre som 
ett främlingskap inför bortträngda och oönskade aspekter av oss själva, vilka 
projiceras ut på grupper eller individer som är uteslutna ur den sociala 
gemenskapen. 
13 ”The white man’s burden thus becomes his sexuality and its control, and it is this 
which is transferred into the need to control the sexuality of the Other” (Gilman 
1992 s 194).  
14 Xenofobi och exotism har båda sin psykogenes i den tidiga barndomen: xenofo-
bin i de tidigaste splittringsmekanismerna och exotismen i en senare fas i individu-
ationsarbetet då fadern som representant för en tredje kraft kommer att förknippas 
med hopp och fantasier om räddning ut ur beroendet av modern.  
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Fyra perioder, fyra positioner 
 
Att svart kultur haft ett starkt inflytande på modern västerländsk ung-
doms- och populärkultur är ett odiskutabelt faktum. Det finns en rad 
möjliga ingångar för att utreda detta förhållande. Denna text tar sin 
utgångspunkt i en psykoanalytiskt inspirerad kulturförståelse där indi-
viders begär och behov ses som historiskt föränderliga och dessutom 
alltid i ett spänningsförhållande till en lika föränderlig samhällelig rea-
litet. I fokus står här hur unga vita mäns fascination inför svart kultur 
har förändrats från hot-jazz till hiphop, och vilka förändrade sam-
hälleliga betingelser för adolescensens identitetsarbete som kan avläsas 
ur denna historia. Jag fokuserar framställningen på de grupper av 
”wiggers” som under olika tidsperioder utvecklat en mer eller mindre 
total identifikation med svarta subkulturer. Dessa grupper har aldrig 
varit numerärt omfattande men är ändå betydelsefulla då de i vissa 
avseenden fungerat som ungdomskulturernas avantgarde. De kan trots 
sin numerära litenhet säga något om de tendenser och villkor som 
gäller för bredare lager av unga män i deras samtid. 

Som t ex Paul Gilroy (1987) hävdat är det viktigt att se kontinuite-
ten och de inre sambanden av motstånd mellan de olika svarta musik-
kulturerna. LeRoi Jones (1969) talar om ”the changing same”: oavsett 
om de kommer från USA eller de karibiska öarna är alla de afro-
amerikanska musikstilarna uttryck för och svar på ett förtryck som, 
även om de historiska formerna förändrats, i grunden ändå är oföränd-
rat. Trots denna viktiga kontinuitet i motståndsdimensionen vill jag 
dock hävda att det är viktigt med en periodisering och en differenti-
ering av de olika musikkulturernas specifika egenskaper, för att kunna 
diskutera hur och varför de förmår gripa in vid just vissa bestämda tid-
punkter. Min avsikt är att sätta in musiken i ett vidare brukssam-
manhang och även uppmärksamma betydelsen av de musicerande per-
sonerna, som ofta blir idoler och får viktiga funktioner som projek-
tions- och övergångsobjekt för ungdomar i adolescensen. Jag kommer 
inte att ägna mig åt musikanalyser utan använder de olika genrerna som 
inkörsportar till de kulturmönster där de ingår. 

Den första perioden utgörs av jazz i olika former och omfattar tiden 
från ca 1920 till ca 1960. Under nästa period är det blues som domi-
nerar vitas intresse för svart musik och då handlar det om 1960-talet 
och första halvan av 1970-talet. Under den därpå följande tioårspe-
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rioden hamnar reggae i centrum. Sedan mitten av 1980-talet har rap 
växt fram som den svarta musikgenre som har starkast dragningskraft 
på vita ungdomar, i USA såväl som i Europa. 

De mönster av omedvetna relationer mellan svart kultur och vit, 
manlig adolescens som kommer att diskuteras via denna periodisering 
ska betraktas som idealtypiska konstruktioner grundade på antaganden 
om den borgerliga socialkaraktären och dess förändring under detta 
sekel. De fyra perioderna utgörs av ”positioner” som förmodligen fun-
nits hela tiden, men som under vissa perioder förtätats och fått större 
betydelse. Olika grupper av unga betonar under samma period olika 
sidor av den svarta kulturen, vilket skapar en mycket större komplexitet 
än vad min periodisering antyder. Syftet är att formulera en 
kulturhistoriskt och psykoanalytiskt grundad hypotes som fångar några 
viktiga tendenser utan att uttömmande förklara allt.  

 
Jazz och begär 
 
Den första perioden i min preliminära periodisering börjar efter första 
världskriget och löper fram till 1960. Här bildar jazzmusiken och dess 
olika miljöer utgångspunkten för unga mäns fascination inför svart 
kultur. Jazzen kom tidigt att på ett mer eller mindre direkt sätt kopplas 
ihop med ohämmad driftsutlevelse. Storyville, New Orleans’ bor-
dellkvarter där jazzmusiken föddes, var för många vita en lockande, 
erotisk oas. Samtidigt sågs jazzen som en musik laddad med sociala 
spänningar där de svartas undertryckta vrede fick ett kulturellt ut-
tryck.15 Utifrån båda dessa aspekter är det med en psykoanalytiskt fär-
gad metaforik möjligt att hävda att jazzen kom att symbolisera de av 
kulturen tillbakaträngda sexuella och aggressiva krafter som man med 
Freuds strukturella modell över psyket brukar hänföra till Detet. Jazzen 
representerade det Freud betecknat som ”det bortträngdas återkomst”. 
Dess attraktionskraft på olika grupper av vita med en ambivalent 
relation till den dominerande kulturen uppammade en moralisk panik 
hos det etablerade samhällets företrädare. Det fanns även en 
klassdimension och en politisk protestpotential i jazzen, men främst 
kom den av vita ungdomar att användas som estetiskt vapen i upproret 

           
15 Frith (1981 s 23) ger exempel på hur jazzen signalerade ett hot om de forna sla-
varnas vedergällning genom att bl a citera en kommentator från sent 20-tal: ”Men 
and women who dance like that have the strength for violence.” 
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mot en repressiv, sexualfientlig kultur. ”For jazz is orgasm […] and so 
it spoke across a nation” (Mailer 1957/1961 s 285).  

Efter första världskriget uppstår de första moderna ungdomskultu-
rerna i USAs storstäder. Ekonomisk expansion, urbanisering och social 
mobilitet ledde till att fast rotade värderingar började förlora sin 
självklarhet och att gamla livsmönster förändrades. Bilen, radion och 
den snabbt växande kulturindustrin ledde in moderniseringen i en ny 
utvecklingsfas. Tidigare generationers former för övergången mellan 
barndom och vuxenliv blev otidsenliga och adolescensen fick en allt 
påtagligare karaktär av självständig utvecklingsfas. Det blev nu möjligt 
för grupper av unga att orientera sig efter alternativa värderingar och ge 
sitt liv ett annat innehåll än det föräldrar, skola och kyrka föreskrev. 

I det gamla, av agrara livsmönster präglade samhället hade adoles-
censens inre psykiska dynamik kanaliserats genom strikta, samhälleligt 
reglerade mönster. Med den moderna storstadskulturen och de nya 
identifikationsmöjligheter som masskulturen innehöll öppnades dess 
inneboende potentialer att bryta med de bindningar som utgjort grun-
den för individens lojalitet med samhälleliga auktoriteter.16 

Även om stora förändringar skedde i synen på samlevnadsformer 
och sexualitet menar många forskare att den klassiska borgerligt-patri-
arkala familjen med dess auktoritetsmönster och sexualmoral ändå i 
stort sett var intakt under denna period.17 Adolescensen innebär bl a att 
individen, parallellt med fysiologiska förändringar och nya sociala 
krav, är tvingad att förhålla sig till och rekonstruera de psykiska djup-
strukturer som grundlagts i barndomen. Dessa processer ledsagas och 
kompliceras av att de sexuella begären nu laddas upp, söker nya mål 
och får ny dignitet. Den adolescens som var kännetecknande för detta 
samhälles socialisationsvillkor var starkt präglad av en ambivalent 
konflikt mellan detets och överjagets krafter.18 Psykoanalysen talar om 
           
16 Erdheim (1982) diskuterar adolescensens roll i ”kalla” (traditionsstyrda) respek-
tive ”varma” (moderna) kulturer. Leonard (1962 s 54) ger exempel på hur en 
tjugoårig man 1920 gav uttryck för sin generations situation: ”The older generation 
has certainly pretty well ruined this world before passing it to us. They give us this 
Thing, knocked to pieces, leaky, redhot, threatening to blow up; and they are sur-
prised that we don’t accept with the same attitude of pretty, decorous enthusiasm 
with wich they received it.” 
17 Jfr de socialpsykologiska diskussioner om förändringar i socialkaraktären som 
förts inom ramen för frankfurttraditionen, från Erich Fromm på trettiotalet till Tho-
mas Ziehe på åttiotalet.  
18 Den borgerliga socialkaraktären kännetecknas av anala drag och av att den oidi-
pala situationen har en avgörande betydelse för personlighetsstrukturen, fr a genom 
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detta i termer av att oidipuskomplexet nu får en ny aktualitet, att det 
måste gås igenom ännu en gång. Den omtagna oidipala konflikten 
mellan begär och underkastelse, önskningar och samhälleliga normer, 
kännetecknar denna ”klassiska” adolescens. 

Jazzen kom för de ungdomar som ägnade sig åt denna musik att på 
ett symboliskt plan möjliggöra en bearbetning av dessa inre, omedvetna 
konflikter. Jazzen symboliserade detet, och det etablerade samhällets 
förkastande av jazzen kan ses som överjagets representation på den 
kollektiva samhälleliga eller kulturella nivån. Kollisionen mellan dessa 
två psykiska kraftfält kunde med jazzmusikens ordlösa symbolisering 
hållas omedveten. Jazzmusiken svarade alltså mot de accentuerade 
oidipalt grundade konflikterna i tonåringens psykologi.19 

 
 
 

           
det stränga och realitetsanpassande överjaget. Psykoanalysen talar om denna 
personlighets disposition till ”identifikation med förtryckaren”, d v s en individ 
som internaliserar samhälleliga förbud och som inskränker den egna njutningen och 
de egna behoven. Jazzens konnotationer till ”det bortträngda” innebar också att 
många av den tidens vita vände sig mot jazzen med besinningslös vrede. Många 
kunde acceptera jazzen om den framfördes av vita, medan de svarta konnoterade 
natur, drift och lust på ett alltför hotfullt sätt. 
19 Jazzen kom också att gripa in i en annan för denna tid typisk adolescent konflikt. 
I ett ambivalent och frustrerande ingenmansland som varken barn eller vuxen blev 
motsättningen mellan behovet av beroende/trygghet och frihet/autonomi möjlig att 
”lösa” i de subkulturer som jazzdiggarna skapade. Här var man oberoende i förhål-
lande till samhälle och föräldrar och därmed illusoriskt autonom, samtidigt som 
man kunde tillfredsställa behovet av beroende och trygghet med hjälp av gruppen 
som dessutom av samhället betraktades som utanförstående och rebellisk. För såväl 
musiker som lyssnare gav dessutom jazzens improvisatoriska strukturer möjligheter 
att uttrycka sitt sökande och ”sanna” adolescenta jag. Jazzen kan i dessa 
hänseenden jämföras med rockmusiken även om de regressiva och narcissistiska 
sidorna haft större betydelse för den publik som lyssnat på rock. Men liksom 
rocken måste jazzen ha erbjudit psykiska bearbetningsformer för de arkaiska, 
förverbala behov som gestaltas i de för adolescensen så viktiga regressions-
processerna. För diskussion om rock och adolescensens se Fornäs m fl (1988). 
Psykoanalysen har i mycket ringa omfattning intresserat sig för svart musik. 
Margolis (1954) och Esman (1951) är två undantag, min karakteristik av jazzen 
stämmer väl överens med deras diskussion. Båda betonar jazzens anti-borgerliga 
karaktär och menar att det vita borgerliga samhället försvarade sig mot jazzen på 
samma sätt som individen försvarar sig mot ångest, genom förstärkt bortträngning 
och förnekande. ”Many intellectuals rationalized their defenses by regarding jazz 
as an inferior form of music” (Esman 1951 s 222). 
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Jazz som symboliskt fadersmord 
 
Att som ung vit under denna period söka sig till och helt identifiera sig 
med jazzens miljöer och musiker, att bli en ”vit neger”, kan ses som ett 
försök att bryta sig ut ur den lust- och njutningsförnekande borgerliga 
socialkaraktären. Det var naturligtvis inte bara musikens koppling till 
bordellmiljöer, utan också dess inneboende egenskaper (konnotationer-
na till kropp, utlevelse, sensualism o s v), som utgjorde grunden för 
dess attraktionskraft. För unga vita män blev de svarta musiker med 
vilka man utvecklade en varm vänskap till vapenbröder som man slog 
sig ihop med för att utmana och symboliskt störta den repressiva, 
patriarkala ordningen – ”faderns lag”.20 Den svarta subkulturen och 
jazzmusiken representerade en kraft och oräddhet inför auktoriteter 
som måste till för att våga utmana de rådande maktförhållandena.  

Genom att gripa sig an och formligen massakrera gamla älskade 
standardnummer och schlagers iscensatte dessa musiker symboliska 
fadermord. Framför allt bebop-jazzen, som med besinningslös kraft tog 
sig an gamla örhängen, blev för de unga vita freaksen till sådana 
rituella fadersmord.  

Enligt Freuds mytologiska framställning om människosläktets förs-
ta sociala formationer var urfadern en gång i besittning av all makt, han 
hade också fri tillgång till alla kvinnorna i sin hord. Sönerna tvingades 
underordna sig hans ordning och utsattes vid minsta opposition för 
hårda straff; de dödades, kastrerades eller stöttes ut ur horden. ”They 
hated their father, who represented such a formidable obstacle to their 
craving for power and their sexual desires; but they loved and admired 
him too” (Freud 1913/1983 s 143). I denna ambivalens tog en dag de 
fördrivna sönernas hat överhanden, och de gick samman och dödade 
urfadern.21 Denna konflikt mellan begär och samhällsordning återupp-
           
20 Med uttrycket ”faderns lag” avses den ordning som barnet träder in i genom att 
den symboliske fadern, det kraftfält som utgör ”ett tredje”, bryter upp den 
mor/barn-dyad som fram till dess utgjort barnets hela värld. Interventionen från 
denna fadersfunktion, som inte förutsätter att det finns en faktisk fader i familjen, 
lägger grunden för barnets människoblivande via inträdet i språket och kulturen, 
med Lacans begrepp: den symboliska ordningen. Denna ordning kan ta sig ut på 
olika sätt men innebär alltid en repression av infantila och omnipotenta fantasier 
och behov – barnet tvingas fr o m nu relatera till omgivningen via en symbolisk 
kod eller ordning (lag) som det själv inte bestämmer över utan som är satt av 
kulturen (fadern).  
21 För Freud var detta fadersmord kulturens startpunkt – genom denna handling 
reste sig människan ur apstadiet. Medlemmarna i den nu faderslösa broderklanen 
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står sedan i relationen mellan varje gammal och ny generation, 
historien igenom. På det individuella planet utspelas denna konflikt 
inom ramen för oidipuskomplexet och på det samhälleliga i olika 
former av kollektiva uppror. För Freud är motsättningen och kraftmät-
ningen mellan generationerna en central drivkraft bakom den kulturella 
utvecklingen. 

Den amerikanske psykoanalytikern Richard Sterba (1947) har häv-
dat att för vita kan den svarte mannen på ett omedvetet plan, i drömmar 
o s v, vara en representant för den hotfulle, maktfullkomlige fadern 
eller för rivaliserande bröder. Sterba (1947) skrev sin artikel efter 
rasupplopp i Detroit där många vita som gick i psykoanalys hos honom 
under dessa upplopp visade upp ett besinningslöst och irrationellt hat 
mot svarta. Väl medveten om den vita rasismens många och komplexa 
orsaker av social och ekonomisk natur vill han ange en tänkbar 
psykologisk förklaring.  

Sterba fann att det i det vettlösa hatet mot den svarte mannen fanns 
kopplingar till ett oidipalt grundat, omedvetet och socialt icke önskvärt 
hat mot analysandens egen far. Detta förenades med att de svarta på ett 
känslomässigt plan sågs som ovälkomna inkräktare som omedvetet 
representerade de syskon eller rivaliserande bröder med vilka man 

           
instiftade en social ordning där den dödade faderns ”egoistiska sexualförbud” 
(Andekjaer Olsen 1993) blev till ett inbördes incestförbud. Styrda av skuldkänslan 
inför mordet på urfadern skapade så denna broderklan den första mänskliga 
moralen. Den faderliga auktoriteten återupprättades men nu inte som godtycklig 
makt utan som en första rättsordning. Varje symbolisk fadersgestalt på alla nivåer i 
de samhälleliga hierarkierna, från familjefäder över kungar och presidenter till 
Gud, profiterar enligt Freud på längtan efter fadern och skuldkänslan för 
fadersmordet. Denna längtan och skuld har naturligtvis inte sin rot i något djupt 
liggande biologiskt minne. Känslorna återskapas genom den oidipala konflikten där 
såväl beundran och längtan efter fadern som önskningarna att röja honom ur vägen 
utgör centrala inslag. Detta ambivalenta kluster av hat, fruktan och upphöjd 
idealisering kännetecknar relationen till alla fadersfigurer. Andekjaer Olsen (1993) 
menar att detta perspektiv kan bidra till förståelsen av historiens ständiga 
pendelrörelser mellan diktaturer och revolutionära samhällen där ett 
experimenterande med en icke-repressiv och ”faderslös”, social ordning snart slår 
över i en period där ”fadersmakten” ånyo regerar. Exemplen är många; t ex de 
franska, ryska och iranska revolutionerna. Freuds ”teori” får inte ses som en teori i 
vanlig, vetenskaplig mening – Freud själv såg den som en ren ”tankekonstruktion” 
(även om han byggde den på etnologiska, antropologiska och religionshistoriska 
rön). Det är inte någon exakt redogörelse för faktiska historiska skeenden utan 
snarare en metaforisk berättelse som gestaltar dynamiska och omedvetna 
drivkrafter bakom kulturutvecklingen.  
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under barndomen tvingats dela föräldrarnas uppmärksamhet och som 
därför framkallat avund.22  

Jag tror att den ”omvända rasism” som unga vita män med stark 
fascination inför svart kultur ger uttryck för kan tolkas på ett motsva-
rande sätt. För dem representerar den svarte mannen omedvetet den 
sinnliga, närvarande och beskyddande fader de i fantasin ser upp till 
och idealiserar, eller den beundrade broder till vilken de längtar och 
hyser kärlek. För att utifrån omedvetna behov och drivkrafter förstå 
vissa aspekter av ”the white negro syndrome” kan man på detta sätt 
”invertera” Sterbas hypotes.  

De svarta jazzmusikerna kom för unga vita män att symboliskt re-
presentera den idealiserade äldre broder med vilken de lierade sig för 
att kunna ta strid med den repressiva sociala ordning som begränsade 
handlingsfriheten genom att utesluta de unga från sexuell tillfredsstäl-
lelse. Koalitionen mellan unga svarta och vita män blev till en broder-
klan som reste sig mot den patriarkala ordningen.23 Jazzens sexualpoli-
tiskt subversiva potentialer uppenbaras av det motstånd jazzen mötte 
från de samhällsskikt som ansåg sig representera bildning, kultur och 
god smak. Det fanns vid denna tid också politiskt radikala rörelser som 
under mellankrigstiden krävde ”en sexuell revolution” och uttryckte ett 
starkt behov att modernisera och reformera de i den borgerliga familjen 
skapade mönstren för umgänget mellan könen.24 

 
Den svarte brodern 
 
En av jazzens vita pionjärer, Eddie Condon, har i sin självbiografi be-
skrivit hur han tillsammans med sina svarta musikerbröder fick vita 
överklassdamer på nattklubbsbesök i de svartas ghetto att förtjust förlo-
ra kontrollen och applådera deras musik som ”an extraordinary de-
monstration of the freed libido” (Condon & Sugrue 1947/1988 s 204). 
Det finns i denna biografi ett brodertema som tycks vara genomgående 
för litteraturen om jazzens subkulturer och deras vita anhängare. I den 
           
22 Fanon (1952/1967 s 157) knyter i sin omfattande diskussion om den vita rasis-
men mot svarta explicit an till Sterba. 
23 Denna hypotes har inte i vedertagen mening vetenskaplig status utan är liksom 
Freuds urhordsteori en metafor för att diskutera dynamiken i omedvetna processer.  
24 Ett rabiat exempel på kritik mot jazzen i Sverige är Walles (1946). Jfr Frykman 
(1988). Sex-pol-rörelsen och den ”sexualpolitiska frågan” med dess koppling till 
kulturradikalism såsom surrealism och situationism, och därmed också till jazz 
skildras av Brown (1973). 
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berömde klarinettisten Mezz Mezzrows självbiografi Dans till svart 
pipa (1955), som är en enda lång kärleksförklaring till den svarta 
kulturen och den svarte mannen, framställs jazzmiljöerna på 1920- och 
30-talen som slutna brödrasällskap med ”ett snack som var en hemlig 
kod”. Här fanns ett förbjudet liv bortom samhällets och det rigida 
jagets kontroll: musikalisk extas, fri sexualitet och droger.  

Unga intellektuella, författare och konstnärer såg i jazzen ett spän-
nande konstnärligt uttryck som stämde in i tidens vurm för primitivism 
och vitalism inom måleri och litteratur.25 När jazzen kom till Europa 
var det dessa grupper som först kom att anamma den. I Sverige hörde 
den unge Artur Lundkvist till denna jazzdiggande vitalismströmning. 
Han kritiserade kraftfullt de vita dansgruppernas utslätning av jazzen 
och pläderade för den ”riktiga” svarta hot-jazzen.26 Lundkvist deltog i 
tidens litterärt modernistiska uppror och befann sig på kollisionskurs 
med det puritanskt livsförnekande gamla svenska klassamhället. Han 
tog i sin kulturkritik utgångspunkt i vad han själv betecknade som ett 
åkallande av ”ursprungliga drivkrafter” (Lundkvist 1983 s 10). I sina 
jazzdikter från sent 20-tal och tidigt 30-tal tolkas jazzen som en kraft 
att befria kroppen och sexualiteten och därmed blåsa nytt liv i den 
kuvade västerländska människan. Hos Lundkvist blir den svarte 
jazzmusikern en broder, t ex i dikten ”Saxofonstycke” från antologin 
Fem unga (Asklund m fl 1929 s 65): 
 

Spela neger, svarte broder ! 
Du nye Kristus, fräls oss med din blanka saxofon! 
Tänd flamman i köttet,  
giv oss den första heta fröjden och markens doft av morgon 

 
Även om Lundkvist inte kan betraktas som en ”vit neger” så finns det i 
hans idealiserade föreställningar om den svarte mannens starka 
livskänsla, extatiska musik och befriade sexualitet klara paralleller till 
den nästan trettio år yngre essän ”The white negro” av den amerikanske 
författaren Norman Mailer (1957/1961). Den vite hipsterns och 
beatgenerationens imiterande idealisering av den svarte mannens livs-
stil tolkas av Mailer som uttryck för ett behov av samhälleliga och kul-
turella förändringar.  

           
25 Om ”negritude”, se t ex Pieterse (1992). 
26 Se t ex Eriksson & Lundkvist (1935). 
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Den svarte mannen syftar här snarast på männen i de ghettomiljöer 
där ”the hipster” var en central figur – den subkultur av välskräddade 
småtjuvar, hallickar och fifflare som senare beskrivits så väl i Malcolm 
X’ självbiografi.27 Denna ”black macho” blev tillsammans med bebop-
kulturens hjältar i den vite hipsterns värld till en ”existential hero” som 
utan ångest säger ja till varje tillfälle till njutning och lust. På ett 
närmast reichianskt sätt fick här sexualiteten för Mailer en avgörande 
betydelse för de samhällsförändringar han ville se. Genom att identi-
fiera sig med den svarte mannen och på så sätt tillskansa sig en till 
psykopatmentaliteten gränsande självkänsla, coolness och oräddhet 
skulle det bli möjligt att ta sig ur det kvävande medelklassklimat som 
kännetecknade det amerikanska samhället. Beatgenerationens vite 
hipster var en ung outsider som jagade storstadens nattliga äventyr. 
”The hipster had absorbed the existential synopses of the Negro, and 
for practical purposes could be considered a white Negro” (Mailer 
1957/1961 s 285). 

Detta kan sägas gälla för alla de grupper av unga vita män som 
drogs till de svarta subkulturerna, från Mezz Mezzrow till Jack 
Kerouac. Genom dem blev ”the black hip” en möjlig manlig identitet, 
befriad från inskränkande påbud och rädsla för vedergällning från det 
vita överjaget. Jazzens dragningskraft och ”den vite negerns” utbrotts-
försök byggde på en strävan att befria sexualiteten i ett samhälle där 
njutning och lust fortfarande stod i ett motsättningsförhållande till de 
härskande deviserna om plikt, arbete och försakelse. Den ”vite negern” 
vägrade se sig själv som en del av det ”fädernesland” som krävde 
lydnad och respekt. Han hörde till de första generationerna som i stor 
skala via populärkulturen på ett mer påtagligt sätt utmanade den 
villkorslösa kapitulationen inför fadern/kulturen med ett nytt broder-
skap där det fanns större utrymme för autonomi.28  

           
27 Malcolm X (1965/1986). Ned Polsky (1961) riktar stark kritik mot Mailers upp-
fattning av svart maskulinitet. Han menar att Mailer talar om en icke existerande 
stereotyp, en konstruktion som tjänar vissa intressen i det vita samhället. Keil 
(1966) gör en socio-ekonomisk stratifiering av den svarta ghettobefolkningen och 
menar att man i stort kan dela in den i tre grupper: dels den s k ”house-niggern”, 
kyrkfolket som vet sin underordnade plats, dels de respektabla uppåtsträvarna och 
slutligen ”the hustler” som är ”street-wise” och förmår att leva väl utan att ”smutsa 
ner sig”. Det är denna sista grupp – som enligt Keil åtnjuter aktning i ghettot – som 
Mailer syftar på. 
28 Naturligtvis har det alltid funnits avvikare, revoltörer och ”missanpassade”. Men 
framväxten av det moderna samhället och dess populärkultur skapar nya alternativ 
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Bluesen och den frånvarande fadern 
 
Efterkrigstidens genomgripande förändringar av det borgerliga samhäl-
let innebar bl a att den ”klassiskt” odipala dynamiken avmattades i och 
med de nya familjemönster som bröt igenom under 1950- och 60-talen. 
Fadern, objektet mot vilken aggressionerna riktas i oidipuskonflikten, 
tenderade då allt mer att mista sin auktoritet. Han intog inte längre 
samma oinskränkta position; hans erfarenheter och kunskaper var inte 
längre lika avgörande för sonen och när han inte längre hade lika 
mycket att erbjuda hade han inte heller samma möjligheter att förbjuda. 
Den moderne, ”frånvarande” fader som var så central i 60-talets social-
psykologiska diskussion passade varken som fiende eller ideal. Mer 
personligt grundade auktoriteter och fadersfigurer ersattes i familj, 
skola, förvaltning och yrkesliv av mer diffusa, distanserade och anony-
ma ”härskare” som fick allt svårare att hävda sin legitimitet.  

Psykoanalytikern och samhällsforskaren Alexander Mitscherlich 
menade i Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft (1963) att fadern för 
barnet allt mer blir en skuggfigur utan konkret och sinnligt innehåll. 
Effekterna av denna åderlåtning av den fruktade men också beundrade 
fadern diskuterades i vissa kretsar redan på 1950-talet, men det var på 
1960-talet som psykoanalytiker mer allmänt diskuterade förändringar i 
överjagsstrukturen och de psykopatologiska mönstren hos den tidens 
unga.  

”Now this situation, in which the ego and the superego were form-
ed in the struggle with the father as the paradigmatic representative of 
the reality principle, is historical” (Marcuse 1970 s 46). De förändrade 
socialisationsbetingelserna i det högt utvecklade industrisamhället 
innebar libidoekonomiskt en förskjutning från den oidipala situationen 
till preoidipala fixeringar.29 Adolescensen fick då också en ny skepnad 
i och med att konflikten mellan individ och samhälle inte längre på 
samma sätt som tidigare manifesterades i rekapitulationen av den 
oidipala konfrontationen med fadern.30 Den oidipala situationen 
           
till de givna identitetsmönstren att orientera sig efter även för andra än aristokratins 
och borgarklassens unga.  
29 För en diskussion om förändrade socialisationsvillkor, se t ex Ziehe (1975), 
Sernhede (1984) eller Fornäs m fl (1984). 
30 Synen på adolescensen inom psykoanalysen har under senare decennier genom-
gått vissa förändringar. För pionjärerna på området, Ernest Jones, Anna Freud, He-
lene Deutsch m fl var adolescensen i första hand en rekapitulation av den oidipala 
konflikten. För att en autonom och myndig individ skulle kunna växa fram ur ado-
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försvann naturligtvis inte men dess idealtypiska förlopp och upplösning 
(att sonens önskan att röja fadern ur vägen för att själv få tillgång till 
dennes privilegier omvandlas till en önskan att själv bli far) blev nu allt 
mer problematisk. Den ”klassiska” oidipalsituationens upplösning 
förutsätter nämligen också en emotionell identifikation, som tidigare 
kom till stånd genom en närvarande fader som aldrig enbart var 
motståndare och rival utan också ideal, beskyddare och stöd. 

Mitscherlich (1963 s 197) menar att pojken i det ”faderslösa sam-
hället” utelämnas åt sina fantasier om fadern istället för att uppleva 
honom i världen, med följd att manlig identitet blir allt svårarare att 
finna i de föreskrivna roller som tidigare genom identifikation kunnat 
övertas från fadern. Detta leder till en känsla av isolering och fadern 
kommer att betraktas som svag och oduglig, ingen att räkna med.  

1960-talet, som ju var ett exempellöst decennium vad gäller uppror 
mot inskränkande auktoriteter och fadersfigurer, innebar dock inte bara 
konfrontation. Förhållandet till fadersfigurer kännetecknas av ambiva-
lens, och den andra sidan av relationen till fadern kom nu till uttryck på 
en rad olika sätt. Under maj-revolten i Paris 1968 kunde man på 
husväggarna läsa ”le pére pue”, fadern stinker eller luktar illa. Fadern 

           
lescensen måste denna konflikt ”arbetas igenom” än en gång. Peter Blos, den psy-
koanalytiker som utförligast behandlat adolescensen, anslöt sig i stort till denna syn 
i sin klassiska On adolescence (1962), men utvecklade senare (1979) en mer sam-
mansatt teori om ”the adolescent passage” där ”den andra individuationsprocessen” 
intar en viktig roll. I Son and father (1985) fokuserar han den dyadiska, preoidipala 
relationen mellan far och son. Fadersfrånvaron och det oidipala dramats avmattning 
ger det arkaiska fadersimagot större betydelse för jagideal och överjagsutveckling. 
Kaplan (1984/1987) har starkt kritiserat det hon betraktar som ”rekapitulationsmy-
ten”. Liksom Erdheim (1982) och Wirth (1984) betonar hon istället den moderna 
adolescensens relativa självständighet från primärsocialisationen, och betraktar den 
som en ”andra chans”. Mitscherlich (1963) menar att den oidipala konfliktens av-
mattning i barndomen leder till en våldsammare urladdning i adolescensen. 
Thomas Ziehe (1975) menar tvärtom att detta förhållande innebär att den ”nya” 
adolescensen kännetecknas av ett undvikande av den oidipala konflikten. Med 
utgångspunkt i Heinz Kohut gör Ziehe en omläsning av Blos’ olika faser av 
adolescensutvecklingen och menar att den ”nya socialisationstypens” narcissistiska 
behovsstruktur är lika avgörande för den nya adolescensutvecklingen som oidipal-
konflikten var för den klassiska, att ”die Bedingungen und Strukturen seiner 
Primärsozialisation zwar nicht weniger relevant für die spätere Entwicklung sind 
als dies für die ’klassische’ Adoleszenz der Fall gewesen ist, wohl aber, daß gerade 
die Primärsozialisation sich beim ’neuen Sozialisationstyp’ so auswirkt, daß er 
während der Adoleszenz ’offener’ und sozial ’prägbarer’ ist” (s 145). 
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var ett lik i förruttnelse, ett konstaterande som snarare gav uttryck för 
sorg och saknad än för fientlighet och aggression.  

 
Den svarte fadern och den förlorade sonen 
 
Det finns i denna samhällsutveckling faktorer som harmoniserar med 
unga, vita mäns förändrade fascinationsmönster vad gäller svart kultur. 
Under den epok då jazzen utgjorde den avgörande dragningskraften 
blev de svarta jazzmusikerna till bröder med vars hjälp man i den 
klassiska, oidipalt infärgade adolescensens frigörelsesträvan reste sig 
mot i första hand de sexuellt-repressiva sidorna av en patriarkal despo-
tism. Med 1960-talet förändrades bilden. Det var inte bara intresset för 
jazz som mattades. Med de nya socialisationsmönstrens och den kul-
turella erosionens genomslag gestaltade ungdomskulturen förskjutning-
ar i de ungas psykiska djupstrukturer. Inte minst kom rockmusiken allt 
tydligare att ge uttryck för narcissistiska upplevelseformer.31  

För de unga vita män som orienterade sig mot svart kultur kom nu 
bluesmusiken att få en allt starkare dragningskraft. På samma sätt som 
det tidigare hade funnits grupper av unga vita jazz-freaks som ville bli 
svarta kom det nu i än större omfattning överallt i Nordeuropa att växa 
fram vita, bluesbaserade subkulturer. 1960-talet och första halvan av 
1970-talet kan ses som en andra fas i unga vita mäns fascination inför 
svart kultur. I dessa vita bluesmiljöer blev den svarte mannen inte 
längre en jämnårig vapenbroder utan kan utifrån min invertering av 
Sterbas hypotes snarare ses som representant för den efterlängtade men 
frånvarande reelle fadern. Bluesen uttryckte och bearbetade en 
”fadershunger”, en längtan efter en närvarande och sinnlig fader som är 
”något att räkna med”.32  

           
31 Se t ex Ziehe (1975), Wirth (1984), Nielsen (1984), Fornäs (1991). 
32 Jämför med de diskussioner som förts bland psykoanalytiker om den tidiga barn-
domens ”fadershunger” som en viktig aspekt av det lilla barnets separations- och 
individuationssträvan i relation till den symbiotiska modern; se t ex Herzog (1980). 
Blos (1979) talar om adolescensen som en andra individuationsprocess och ser ton-
åringens utbrytning ur familjen som en parallell till det lilla barnets växt ut ur sym-
biosen med modern. Det innebär att barnets fadersrepresentationer i adolescensen 
måste omvandlas och appliceras på den kultur och den värld (i form av ideal, 
värden, livsstilar o s v) som finns utanför familjen. Arbetet med dessa processer ge-
staltas i vissa avseenden på skilda sätt beroende på om fadern är närvarande eller 
frånvarande.  

414 



SVART MUSIK OCH VIT ADOLESCENS 

Det uppstod också i början av 1960-talet en sorts mytologiska be-
rättelser om vita tonårsgrabbar som blir omhändertagna eller adoptera-
de av gamla, svarta bluesmusiker. En som tidigt vädrar detta tema är 
Bob Dylan (se t ex Scaduto 1973). När han kom till New York i början 
av 1960-talet spred han ut en rad historier om sitt tidigare liv. Bl a 
skulle han redan i tidiga tonår blivit föräldralös och tvingats ge sig ut 
på luffen. Då hade han träffat gamla svarta bluesmusiker som tagit 
hand om honom. Bob Dylan skapade sig på detta sätt en spännande 
image. Att den svarte mannen här på ett omedvetet plan kan ses som ett 
faderssubstitut antyder Bob Dylans seismografiska förmåga att nå in till 
och uttrycka vad som rör sig under samhällets yta och i människors 
inre.33 Dylan parerade sin spröda maskulinitet och sviktande själv-
känsla genom att på detta sätt ”låna” manskraft av de svarta fädernas 
livserfarenhet.  

Mike Bloomfield, en av sextiotalets allra största gitarrister med ett 
förflutet i grupper som Butterfield Blues Band och Electric Flag, har i 
den lilla fina boken Me and Big Joe (1980) i princip berättat samma 
historia som Dylan. Skillnaden är att Bloomfield verkligen blev adopte-
rad av det svarta ghettot i Chicago under första halvan av 1960-talet. 
Redan som femtonåring spelade han med alla de stora namnen runt om 
på Chicagos bluesklubbar. I boken beskriver han på ett kärleksfullt sätt 
sin relation till den då snart 70-årige bluesveteranen Big Joe Williams 
som han bodde tillsammans med i källarutrymmet under en skivaffär. 
Vad den välbärgade, judiske, övre medelklassgrabben Mike Bloomfield 
skildrar är inte i första hand ett möte mellan två kulturer utan ett möte 
mellan den tillgivne eleven och den åldrande mästaren, mellan den 
intimitetstörstande sonen och en far som utifrån ett ”verkligt liv” av 
umbäranden och kamp för överlevnad var närvarande och lyssnande, 
och som trots sin ålder tog för sig av kvinnor och aldrig lät sig föröd-
mjukas. Big Joe framstår här som den ideala fadersgestalten som lotsar 
in sonen i vuxenlivets hemligheter. Boken beskriver ett långtifrån kon-
fliktfritt men i högsta grad respektfullt förhållande mellan far och son.34 
           
33 I Dylans produktion finns en återkommande motivkrets som cirklar runt uppror 
mot och sökande efter fadersfigurer (”Highway 61 revisited” / ”In the garden”), 
samtidigt som där finns en ambivalent bindning till modern, Kvinnan (”Mama, 
you’ve been on my mind” / ”Idiot wind”). 
34 Listan över vita amerikanska musiker från 60-talet och framåt som haft en 
liknande son-relation till den svarta bluesens stora kan göras lång: Nick Gravenites, 
Paul Butterfield, Johnny Winter (albinon som adopterades av den störste, Muddy 
Waters) o s v. Skivbolaget Chess, som var den ledande bluesetiketten under 50- 

415 



OVE SERNHEDE 

Den engelska beat-boomens rhythm-and-blues-grupper, som växte 
upp som svampar ur jorden under 60-talets första hälft, utvecklade en 
motsvarande mytologi runt relationen till de gamla bluesmästarna som 
kom på besök till England. Eftersom det var för dyrt att ta över hela 
grupper kom de oftast till Europa som soloartister och fick då unga vita 
engelsmän som kompmusiker. Hela det ledande skiktet av engelska 
rockmusiker kom på detta sätt att få sin skolning i direktkontakt med de 
män de imiterat via grammofonskivor och som de närmast betraktade 
som gudar. I närkontakten dem emellan uppstod en bestående vänskap 
som av många beskrivits just som en fadersrelation.35  

Rockmusikens utveckling från mitten av 1950-talet och de därpå 
följande tjugo åren bygger till stor del på rhythm-and-blues. ”Rock uses 
blues in the same way Picasso and Pollock used tribal masks, as a 
catalyst to complete the transformation of disparate romantic ideas in to 
a new western art” (Pattison 1987 s 57). Det var dock inte förrän i mit-
ten av 1960-talet som detta stod klart för en bredare publik och det var 
då framväxten av bluesklubbar, bluesföreningar, bluestidningar och 
naturligtvis bluesband tog fart runt om i Nordeuropa. Detta omfattande 
intresse för bluesen kan nog sättas i samband med en omedveten 
längtan efter den frånvarande reelle fadern.  

           
och 60-talen i USA, gav 1969 ut ett dubbelalbum med titeln Fathers and Sons. Där 
spelade de gamla svarta gubbarna tillsammans med de unga vita bluesfantasterna. 
Ett annat exempel på denna son-far-mytologi är filmen Crossroad, som handlar om 
en gitarrfrälst yngling som av sina föräldrar tvingas spela klassiskt men så ofta han 
kan smiter från notbladen och spelar Robert Johnsons låtar. Killen extrajobbar på 
ett sjukhus och där träffar han en gammal svart man som visar sig ha spelat 
munspel med Robert Johnson på 1930-talet. Grabben bryter upp från sin riktiga 
familj och beger sig med munspelaren ut på en odyssé där de tillsammans tvingas 
lösa en rad svårigheter, och ett kärleksfullt far/son-förhållande uppstår.  
35 ”The most important thing I’ve ever done in my life was playing with those men. 
It sort of cuts both ways, them seeing me, a white kid, willing to carry it on meant 
that their lives weren’t in vain. It showed them that what they were doing was 
worthwhile, because somebody would be around to play when they were gone” 
(Bane 1982/1992 s 192). Till saken hör att den svarta ungdomen inte var lika 
intresserad av blues. De såg den som otidsenlig – den var för starkt knuten till 
plantageliv och Onkel Tom-mentalitet. De var mer orienterade mot soul och funk. 
Så medan bluesfäderna förlorade sina egna svarta söner till Motown-stallet kom de 
att få en hel rad nya vita söner. Keith Richards i The Rolling Stones hade liksom 
många av sina generationskamrater, alla födda under andra världskriget då fäderna 
låg inkallade, en frustrerad relation till sin egen far. Han berättar för sin biograf 
Bockris (1992) hur Chuck Berry och andra svarta musiker blev till hans viktigaste 
manliga förebilder under tonåren. 
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Den symbol för frigörelse av sexuella begär som jazzen varit för 
tidigare generationer togs nu över av rock’n’roll som byggde på och ut-
vecklade bluesens erotiska potentialer. Grupper som Rolling Stones 
och Animals förmådde just att plocka fram och gestalta ”the erotic nar-
cissism of the blues” på ett sätt som gjorde ett nytt förhållningssätt till 
kropp och kön möjligt (Beckett 1968, Chambers 1985). Men bluesens 
direkta sätt att behandla sexualitet i dess narcissistiskt färgade och 
öppet manschauvinistiska texter gjorde mer än så. Via ”närheten” i 
relationen till den imaginäre svarte fadern kunde man stärka den egna 
självkänslan och sviktande maskuliniteten genom att låna och införliva 
något av hans pondus och styrka.  

 
Blues och subjektivering 
 
Bluesmusiken sågs som rockmusikens källa. Att knyta an till detta ”au-
tentiska ursprung” var ett sätt för delar av 1960-talets motkultur att 
markera distans i förhållande till den kommersiella masskulturens ble-
ka kopior av originalen. Till skillnad från kulturindustrins storsäljande 
megastjärnor fanns hos bluesmännen den ”äkta känslan”. Musiken var 
kanske inte tekniskt så avancerad men den gav lyssnaren möjlighet att 
komma nära artisten – denna musik var ärlig och oförställd. Just dessa 
egenskaper, och då kanske framför allt känslan, betonas i de intervjuer 
jag gjort med bluesfans. Också när Mike Bloomfield beskriver sin 
relation till Big Joe är det närheten, känslan och äktheten som står i 
centrum.  

Med dessa utgångspunkter kan bluesen också ses som ett sätt att 
hantera den samhälleliga ”kyla” och det sökande efter ”närhet” Thomas 
Ziehe (1986) talar om när han diskuterar den moderna människans 
behov av subjektivering. Bluesmiljöerna erbjöd kulturella orienterings-
strategier där intimisering och autenticitet betonades. Här fanns en 
strävan och längtan efter att via musiken ”komma i kontakt med sig 
själv”, eller som en av mina informanter uttryckte det: ”När musiken är 
äkta och naken då kan jag känna vad som är äkta hos mig själv, vad 
som verkligen är jag.” 

De nämnda samhällsförändringarna och primärsocialisationens nya 
villkor ledde till ett ifrågasättande av det traditionella psykoanalytiska 
perspektivet på adolescensen som en rekapitulation av den oidipala 
konflikten. Den ”nya” adolescens Ziehe (1975) diskuterade känne-
tecknas av en narcissistisk problematik med rot i den aldrig upplösta 
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bindningen till det arkaiska modersimago som enligt honom består ado-
lescensen igenom. Denna utveckling förstärker adolescensens regres-
sionsbehov och storhetsfantasier. Även bluesen tematiserar adoles-
censens pendlande mellan ”progressiva”, självförstärkande, och ”re-
gressiva”, jagupplösande processer. Om de förstnämnda får näring i de 
offensiva machotexternas grandiosa föreställningar och av musikens 
deklamatoriska aggressivitet och sexuella utspel så finns det också i 
bluesen en melankolisk smärta som ger möjlighet att uttrycka regressi-
va behov. De mest kända och återkommande temana i blues behandlar 
sådant som ger ”the blues”: förluster, uppbrott och avsked. Där finns en 
längtan tillbaka i tid och rum: ”My home is in the Delta”. Denna 
”spaning efter den tid som flytt” i romantiseringen av södern, storfa-
miljen och deltat representerar på ett symboliskt plan den ursprungliga, 
symbiotiska enheten med modern. I text och musik erbjuder bluesen ett 
språk för att sörja såväl den frånvarande fadern som det oundvikliga 
faktum att alla tvingas lämna det delta man är sprungen ur.36 

 
Reggae, Moses och ontologisering 
 
Nästa fas i historien om vitas fascination inför svart musikkultur utgörs 
av reggaen. Det finns en del exempel på hur en hel populärmusikstil 
blivit liktydig med en enda artist, men frågan är om det tidigare 
någonsin skett med en så omfattande musikalisk genre som reggaen. 
Bob Marley kom under sin levnad att dominera och närmast för-
kroppsliga reggaemusiken. Genom att han var rastafarianhängare kom 
Marley, reggae och rasta åtminstone för den stora vita publiken att i det 
närmaste bli synonyma begrepp. Men det var inte enbart musiken och 
”the dread style” – sättet att klä sig, tala, gå och röra sig – som drog 
vita ungdomar till reggaemusiken och fick grupper av unga vita män att 
identifiera sig med denna form av svart kultur. 

Om det ligger något i att bluesmännen representerar längtan efter 
sinnliga och närvarande fäder kanske Marley också kan ses som en 
fadersfigur, men med andra förtecken, nämligen profetens.37 Marley 
           
36 Den relation till den frånvarande fadern som blues kan gestalta finns också i 
klassisk rock. Bruce Springsteen är kanske den som tydligast uttryckt detta, i låtar 
som ”Factory”, ”My father’s house”, ”Independence day” eller ”Adam raised a 
Cain”. Jfr analysen av ”The river” i Lindberg (1994). 
37 Den som bevistat det årliga firandet av Marleys dödsdag som äger rum i Göte-
borg och på flera andra ställen kan inte ha undgått att uppmärksamma hans 
faderliga och profetiska roll. 
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blev den fader som i tider av kris, värdenihilism och förskingring kun-
de visa på beständiga värden, regler för hur man bör leva och dessutom 
ange en väg till befrielse. Marley kan ses som en Mosesfigur som med 
lagtavlor och budord leder sitt folk till det förlovade landet, bort från 
träldomen i Egypten eller Babylon, rastafarianismens beteckning på det 
förtappade västerlandet. Detta folk var de svarta och vita ungdomar 
som han t ex i ”Punky reggae party” såg som ”rejected by society”. 

Om behovet att hantera osäkerheten i den moderna livsvärlden via 
subjektivering kan tänkas utgöra en del av förklaringen till vitas intres-
se för bluesmusiken under 1960- och 70-talen kan man hävda att det 
Ziehe betecknar som ontologisering utgör en del i fascinationen inför 
reggae och rastafari. Bakom 1980-talets ontologiserande rörelsers 
sökande ligger en rädsla för meningsförlust.  

Medan punken såg det moderna samhällets avmystifierande tenden-
ser rakt i ögonen kan reggae och rastafari ses som ett försök att skaffa 
fast mark under fötterna. Punken skrek ut sin alienerade och desperata 
kritik av det moderna samhället, men där fanns ingen möjlig väg ut: 
”no future”. I reggae och rastafari finns däremot ett hopp och en utopi 
likaväl som mer konkreta regler för vad som är ett rättrådigt liv, vad 
man ska äta o s v. Dick Hebdige (1979 och 1987) har blottlagt den 
etniska dialektik som under 1970-talet utspelade sig mellan punk och 
reggae. Han hävdar att det är omöjligt att förstå framväxten av punken 
utan att sätta den i samband med reggaen; för honom är punken den 
inverterade framträdelseformen av denna svarta musikstil. Kanske kan 
man omvänt hävda att det är lika svårt att förstå vita ungdomars 
fascination inför reggae och rastafari utan att se punkens ”frånvarande 
närvaro” i reggaen. 

Mina göteborgsinformanter som under 1980-talets första hälft var 
vita rastas visar detta och ger dessutom klart uttryck för en ontologise-
ring: 

 
Vi startade väl allihop som punkare, men det blev liksom för mycket, och när 
gränserna mellan punk och reggae flöt in i varandra gled vi mer över i reggaen 
och… ja, jag blev ju rastaman… Det var väl inte så att man trodde så där helt 
och fullt på allt även om jag hade dreadlocks och alltihop, men det var ändå 
liksom en lockelse i det där med religionen i den meningen att det var ju ett 
rättesnöre. Man skulle ju vara I-tal, alltså ren, inget kött o s v… En del av det 
där har man ju fortfarande med sig på något sätt. Sen var det liksom en 
vackrare politisk ideologi, inte bara avundsjuka som den vanliga vänstern utan 
mer moralisk, det viktiga var att vara ”soul rebel”, jag tyckte nog rasta var 
djupare eller högre på något sätt… Sen är det klart att det var fräckt med 
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kläderna och färgerna och vi älskade ju Bob Marley och musiken över allt 
annat. (Intervju med H Larsson 1993, f d medlem i reggaeband i Göteborg) 
 

Liknande resonemang om rastafarianismens hävdande av högre värden 
finns hos de unga vita som Simon Jones låter komma till tals i sin 
etnografiska studie från Birmingham, Black culture, white youth. Han 
menar att för de flesta ”white affiliates” var rastafari ”a ’righteous’ way 
of living, and a source of spiritual and philosophical guidance in their 
everyday lives” (Jones 1988 s 172).  

Jones visar på en rad av de faktorer som fick unga att identifiera sig 
med reggae och rasta och därigenom se sig som ”svarta”. Det är stora 
skillnader mellan att utveckla denna typ av identifikation i ett bostads-
område i Birmingham, där den svarta kulturen utgör en del av vardags-
livet, och att göra det under sin uppväxt i Göteborg. Men de förhåll-
ningssätt till svart maskulinitet och de föreställingar om svart sexualitet 
som Simon Jones spårar i sin studie, och som också antropologen Les 
Back (1991) påvisar i sin avhandling om relationen mellan unga vita 
och svarta i södra London, finns också implicit hos mina tre rasta-
informanter. För dessa svenska rastas handlade det snarare om ”cool-
ness” än om ”hardness”. De medgav att de var påverkade och förförda 
av den tuffhet och maskulinitet som den jamaikanska fattigkulturen 
utvecklat, men fann det svårt att smälta rastafarianismens hävdande av 
det ”naturliga förhållandet mellan könen”, d v s att mannen är skapad 
att regera.38 

För de som drogs till reggae kom denna musikkultur att på ett än 
mer kompromisslöst sätt än vad bluesen gjort representera ett hävdande 
av rötter och ursprung. Rastafarianismens politiskt-religiösa utopi 
handlade om de forna slavarnas återvändande till Afrika. För de unga 
män Simon Jones skriver om, liksom för mina informanter, var detta 
Afrika snarare en symbol för ”all nations and peoples”. Både rastafari-
anismens militanta samhällskritik och dess religiösa symbolik transfor-
merades så att de svarade mot egna livsvillkor och behov. 

 
 
 

           
38 ”Manden er skabt til at få herredømet over alt. Hvis en mand ikke kan styre en 
kvinde er han ikke en mand”, säger reggaeartisten Peter Tosh enligt Langagergaard 
& deCros Dich (1981 s 60). Bjurström (1988) ger bred information om reggae och 
rastafari och tar även upp kvinnans ställning. 
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Den mörka kontinenten 
 
Men Afrika som utopi och förlovat land kan också ha andra innebörder 
än de politiska och religiösa. För den vite mannen har Afrika under 
århundraden varit en outforskad och i mystik höljd kontinent. Myten 
om Afrika som ”the dark continent” har även varit en symbol för den 
västerländska mannens egna omedvetna skuggsidor, hans sexualitet, 
vilken i myterna om den mörka och farliga men också lockande 
urskogen projicerats på en hel kontinent. Afrika, ur-moder-kontinenten 
med sina farligt djupa djungler och åtråvärda rikedomar, har utgjort en 
symbol för kvinnans hotfulla men lockande väsen.39 Sander L Gilman 
(1992 s 195) ser antropologernas vetenskapliga kartläggande av den 
afrikanska kontinenten som en del av en manlig diskurs ”which relates 
the images of male discovery to the images of the female as a object of 
discovery”. 

Reggaens och rastafarins Afrika-utopi kännetecknas mot bakgrund 
av dessa medvetna och omedvetna konnotationer av en polarisering 
mellan ett djupt, arkaiskt, ”kvinnligt” kraftfält och en stereotyp, macho-
aktig maskulinitet. Denna typ av manlighet är ofta framträdande i 
matrifokala familjestrukturer av den typ som finns i den västindiska 
kulturen och i USAs svarta ghetton. Den har ofta karakteriserats som 
”tvångsmässig” eller ”kompensatorisk”, d v s som en rigid försvarsme-
kanism mot ett djupare beroende av modern/kvinnan och en rädsla för 
de egna feminina sidorna.40 Spänningsfältet mellan dessa bägge poler 
ger utrymme för det psykiska ombrytnings- och identitetsarbete som 
kännetecknar den ”nya” adolescens där den klassiska rekapitulationen 
av det odipala dramat inte framträder lika starkt som förr. 

 
Rapartisten som organisk intellektuell 
 
Från mitten av 1980-talet till idag har rapmusiken utvecklats till att bli 
en av de mest framträdande genrerna inom populärmusiken. Den ska-
pades av unga svarta män under senare delen av 1970-talet i stadsdelen 
South Bronx i New York (Toop 1991). Musikformen dök först upp på 

           
39 Det är ingen slump att Freud (1926/1961 s 212) refererar till psykologins bristan-
de vetande om den kvinnliga sexualiteten som ”the ’dark continent’ of psycholo-
gy”. 
40 Familjemönster i svart kultur behandlas av Keil (1966) och Lasch (1977/1983), 
kompensatorisk maskulinitet av Lasch (1977/1983) och Chodorow (1978/1988). 
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gator, tunnelbanestationer och i mindre danslokaler. Den känneteck-
nades av en utpräglad enkelhet. Rap är en musikstil utan instrument i 
vanlig mening. Men frånvaron av den traditionella ensembleformen har 
inte hindrat framväxten av en fantastisk kreativitet vad gäller musi-
kaliska uttryck. Rappen kan ses som en svart parallell till punken. Ska-
pad av ungdomar utan ekonomiska resurser att köpa musikinstrument 
eller ta musiklektioner växte den liksom punken fram som en reaktion 
på främlingskapet i ett krishärjat samhälle. Och liksom punken var en 
kritik av den vita rockens utveckling var rappen en reaktion mot att den 
svarta musiken fjärmat sig från ”gatan” och vanliga ungdomars vardag.  

Grundkonceptet i rap är att en s k MC (Master of Cermony) utför 
sin rap till ett komp bestående av de rytmer och eventuella melodier 
som en DJ (Disc Jockey) skapar med hjälp av diverse teknologiska 
hjälpmedel: skivspelare, trummaskin och sampler. I punkens estetik var 
bricolagetekniken en viktig beståndsdel. Med nya samplingstekniker 
har collagens komplexitet tilltagit, och dagens högteknologiserade rap 
är en musikalisk hybrid av tidigare icke skådat slag. Här förs den afro-
amerikanska musiktraditionens rytmiska rötter samman med TV-
reklamens jinglar, hårdrocksriff och orientalisk magdansmusik. 

Rapmusiken är långtifrån en entydig eller enhetlig stil. Ett centralt 
drag har dock varit uppkäftigheten och den aggressiva samhällskri-
tiken. En av rapkulturens myter handlar om rapparen som den hemlöse, 
”on the edge living street kid”, ett samhällets olycksbarn som musiken 
räddar till ett nytt liv och som genom rappen blir företrädare för sitt 
folk och sin kultur. KRS-One, Kris Parker, var t ex som tonåring hem-
lös och levde gängliv på gatan i South Bronx. Socialarbetaren Scott 
Sterling upptäckte hans begåvning och uppmanade honom att fram-
träda inför publik. De två utvecklade sedan ett samarbete där Sterling 
under artistnamnet Scott LaRock blev Kris Parkers DJ. Utöver det 
artistiska samarbetet hade Sterling en tydlig roll som fadersfigur. Han 
fick dock aldrig uppleva det kommersiella genombrottet eftersom han 
1987 sköts till döds på en öppen gata i ghettot då han försökte stoppa 
ett bråk.  

KRS-One är långt ifrån den ende framgångsrike rapartisten med 
denna bakgrund. Dessa rappare, från Ice-T till nykomlingen Intelligent 
Hoodlum, kan med Antonio Gramscis term betecknas som ”organiska 
intellektuella”. Med det officiella utbildningsväsendets mått mätt är de 
alla obildade barbarer. Men de saknar ingalunda förmåga att åskåd-
liggöra livsvillkoren i ghettot eller intellektuella verkyg att analysera 
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samhället. Den ”street-wiseness” de utvecklar har inte bara relevans för 
ghettots svarta invånare. Marshall Berman (1993 s 76) menar att en av 
förklaringarna till att rapmusiken fått en allt större publik bland icke-
svarta beror på att den är en av de få röster i dagens USA som säger 
”sanningen” om en rad missförhållanden i det amerikanska samhället. 
Rapmusiken karakteriseras ofta och ser sig själv som en afro-
amerikansk utbildningsinstitution eller nyhetsstation. Gruppen Public 
Enemy har t ex kallats för ”black America’s CNN”. 

Sången ”Ghetto Bastard” av gruppen Naughty by Nature kan ses 
som ett exempel på denna organiska intellektualism. Låten är en själv-
biografisk berättelse om en tonårsgrabbs uppväxt i storstadsdjungeln. 
Den har inte enbart sociologiska kvaliteter utan är också framstående 
”verbal literature” som skarpsinnigt granskar utbildningssystemets 
ihjältigande av de svartas historia, myter i populärkulturen, våldet och 
fattigdomen i ghettot o s v. Här finns också två teman som jag ska titta 
lite närmare på; frånvaron av fadersfigurer i det svarta ghettot och 
romantiseringen av våldet och gänggemenskapen.  

 
Svart maskulinitet och krisen i ghettot 
 
De flesta svarta intellektuella, filmare och artister som diagnosticerar 
de svartas situation i dagens USA ser underordningen och diskrimine-
ringen som främst ett politiskt, ekonomiskt eller strukturellt problem. 
Men man har under senare år även allt mer kommit att problematisera 
den egna kulturens livsmönster. Självförståelsen i rapmusikens texter 
har allt oftare närmat sig den bild som (vit) akademisk forskning, 
officiella utredningar och massmedier länge givit av det svarta ghettots 
problem. Här har den svarta kulturens oförmåga att ta sig ur fattigdom, 
drogmissbruk och arbetslöshet setts som resultatet av dess familje-
mönsters sammanbrott. På 1960-talet lanserade den s k Moynihan-
rapporten teorin att det var den matrifokala svarta familjen som var 
kärnan i det problemkomplex som gjorde den svarta ghettobefolk-
ningen till tredje klassens invånare.41 En rad socialpsykologiska studier 
under 1950- och 60-talen hävdade att den starka ställning kvinnan i den 
svarta familjen fått under slaveriet alltjämt var intakt. Den typiska 
svarta familjen präglades av faderns frånvaro och moderns sätt att kny-
           
41 Moynihan-rapporten tas upp av Lasch (1977/1983). Gilroy (1992) och Ransby & 
Matthews (1993) diskuterar också tendensen att se problemen som ”a family 
affair”. 
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ta sina söner till sig. Dessa bindningar ansågs grundlägga de maskulina 
identifikationssvårigheter som låg bakom den svarte mannens kompen-
satoriska maskulinitet, hans ovilja att ta hand om sina barn, gängvåldet, 
drogerna o s v.42 Idag har denna diskussion återuppstått, med 
skillnaden att fadersfrånvaron betonas mer än modersbindningen.  

Detta kommer till uttryck i ”the hip hop nation” på en rad olika 
sätt: direkt och explicit i John Singletons anti-våldsfilm Boyz ’n the 
hood, indirekt i Spike Lees film om den mytiske Malcolm X, där läng-
tan efter en svart patriarkal Messias blommar ut i full styrka. I rap-
musikens texter är detta faderstema tydligt. Det svarta samhällets 
politiska och sociala kris har här delvis sin rot i en kris för svart masku-
linitet, och en lösning på problemen antas bestå i en rekonstruktion av 
den heterosexuella familjen. Nästan alla framträdande rapgrupper har 
gjort låtar på detta tema. Ett exempel är Ed O G and Da Bulldogs hit 
”Be a father to your child” med textrader som ”A boy can make ’em, 
but it takes a man to raise ’em […] See, I hate when a brother makes a 
child and then denies it […] Who you are is daddy, don’t act like you 
ain’t cause that really makes me mad”. Men långtifrån alla är lika 
kritiska mot den form av maskulinitet som ”the black macho” 
representerar. Inom hardcore- och gangsterrap gör man istället allt för 
att befästa ras- och könsstereotypierna. Det desperata behovet att skapa 
svarta manliga förebilder har uppenbarligen svårt att frigöra sig från 
ghettots ”black macho”. Den sexism, misogyni och homofobi som här 
kommer till uttryck avslöjar en i grunden osäker sexuell identitet. 
”Rap’s gangstas have become the street preachers of urban reality, and 
according to hard-core rappers there’s no room in that reality for being 
gay” (Chideya 1993 s 66).  

Den svarta machoismens kompensatoriska och i botten otrygga 
maskulinitet grundas inte bara på rädslan för de bortträngda sidor av 
den egna personligheten vilka brukar ses som ”kvinnliga”. Baksidan av 
homofobin och den aggressiva kritiken mot alla symboliska myndig-
hetspersoner är en fadershunger som också kommer till uttryck i en 
önskan att underordna sig en allsmäktig svart patriark, typ Malcolm X. 
Men det finns också tecken på att det under ytan på hardcore-rappens 
mansdiskurs gror en önskan om en annan manlig identitet.43  

           
42 Keil (1966) redogör för olika ståndpunkter i denna diskussion. Hela diskursen 
om icke-ansvarstagande svarta män har ifrågasatts på senare tid, jfr Duneier (1992). 
43 I intervjuer i tidskriften Spin, nr 1 och 4/1993, modererar t ex gangsterrapparna 
Ice Cube och Ice-T sina texter och visar upp andra sidor av sig själva. 
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Macho, brödraklan och potentiering 
 
Det svarta ghettot har beskrivits som ett samhälle där djungelns lag 
råder. Grandmaster Flash rappar t ex i den klassiska ”The message” om 
att ”It’s like jungle sometimes it make me wonder how I keep from 
going under”. I texter, på skivkonvolutens bilder och i rap-gruppernas 
namn frodas en mytologi om den täta pojkgängsgemenskapen och det 
hårda livet i ghettot. Namn som Jungle Brothers, Geto Boys, Niggas 
With Attitude, Naughty By Nature o s v talar alla sitt tydliga språk. I 
denna djungel blir ungdomsgängen till en sorts faderslösa brödraklaner 
i kamp med varandra och på ständig konfrontationskurs med den 
etablerade ordningen. Att tillhöra en brödraklan är ett villkor för att 
klara livet i ghettot. När fadern är borta är det i klanen/gänget man 
tvingas tillägna sig maskulinitet och manlighet. 

För de unga vita killar som identifierar sig med gangsterrapparnas 
poser har den motsägelsefulla svarta maskuliniteten en resonansbotten i 
deras egen inre verklighet. Min avsikt är inte att ge en fullständig, fler-
skiktad förklaring till vita killars fascination inför rapmusiken i sin hel-
het. Med hjälp av min inverterade Sterbahypotes, fyra informanter i 
Göteborgs rapkultur och den diskussion som idag förs om kön och 
identitet i förändring vill jag bara ge några tänkbara förklaringar till den 
attraktion som hardcore-rappen utövar på vissa grupper av unga vita 
män.  

Den svarte rapparen är knappast en fadersfigur, varken omhänder-
tagande eller moraliskt riktningsgivande. Snarare tycks han för dagens 
”wiggers” åter representera brodern, närmare bestämt den lite farlige 
äldre broder som tillhandahåller en modell för hur det är möjligt att 
vara man. Denna roll går också väl ihop med det behov av potentiering 
Thomas Ziehe talar om som en tredje strategi människor utvecklar i sin 
brottning med det senmoderna samhällets problematik. Att potentiera 
innebär att på konstgjord väg ladda något med betydelse. Här är det 
inte närhet eller visshet utan intensitet man söker. Om subjektiveringen 
ville motverka kyla och ontologiseringen meningsförlust så är potentie-
ringen ett sätt att hantera tomhet.  

Att bli man är idag en öppnare process än någonsin tidigare. Den 
uppgivelse och tomhet flera av de grabbar jag intervjuat ger uttryck för 
är ibland plågsam. Dessa killar kan med rapmusikens uppkäftiga och 
kroppsfixerade gester, poser och jargonger ladda upp sin sviktande 
självbild som maskulina varelser. Men potentieringsaspekter kommer 
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inte enbart till uttryck i maskulinitetsstrategier utan även i en esteticism 
som medvetet gör verkligheten konstgjord. Rapmusiken har förts långt 
in i tecknens rike och gjort dess unga publik till semiotiker med en 
påtaglig fingertoppskänslighet inför det överflöd av signaler och 
budskap som denna musik förmedlar. Dess respektlösa aggression mot 
den etablerade ordningen och makten kan också ses som en del av dess 
potentierande drag. 

Att som vit vara hip jazzdiggare eller bluesfreak innebar en estetisk 
elitism och en bohemisk rebellism som var förbehållen de esoteriska 
grupperingar som trots sin litenhet haft stort inflytande på ungdoms-
kulturens utveckling. Med rapmusiken har svart kultur fått ett bredare 
genomslag samtidigt som rastafarianismens mytologiskt indränkta 
samhällskritik i rappen omvandlats och blivit direkt. De hotfullt 
subversiva potentialerna i den svarta kulturen är idag tydligare än 
någonsin. Detta har inte minst att göra med den våldsromantik som 
florerar inom vissa grenar av rapmusiken och som uppenbarligen unga 
vita män finner lockande. 

Den mest våldsinriktade grenen av rapkulturen är gangsterrappen 
med centrum i South Central Los Angeles. Den handlar om att vara 
”bad”, ”hard” och ”cool”, om fascination inför skjutvapen och naket 
våld. Svart maskulinitet iscensätts med omättlig heterosexuell aptit och 
en brutalitet som sätter skräck i det vita samhället. Dessa rapartister 
visar drag av den psykopatmentalitet Norman Mailer (1957/1961) fas-
cinerades av hos ”the black macho” redan för snart 40 år sedan. Men 
det finns i gangsterrappen också en svart Robin Hood-figur som knyter 
an till den ”outlaw hero” som sedan århundraden figurerat i svart såväl 
som vit folklore.44  

Många ungdomar i vårt land upplever och uttrycker känslor av 
hemlöshet och frustration. Ett utanförskap som inte är ett medvetet val 
skapar inte sällan känslor av mindervärde som leder till behov av en 
motidentitet. För vissa handlar denna då om att bli skräckinjagande och 
vara verkligt ”bad”, t ex genom att söka sig till hardcore-rap. När unga 
vita killar identifierar sig med rappens machopositioner införlivas dessa 
delvis i den egna önskade självbilden. Nancy Chodorow (1978/1988) 
menar att pojken är hänvisad till vad hon kallar positionsidentifikation. 
Flickors identitetsutveckling är bland annat bestämd av att det i 
relationen mellan mor och dotter finns en bekräftelse i den likhet som 
           
44 Berman (1993) visar hur ”the outlaw hero” träder in i den borgerliga romanen ef-
ter den franska revolutionen och två sekler senare återfinns i gangsterrappen. 
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har sin grund i deras gemensamma biologiska kön. En konsekvens av 
detta är att de affektiva sidorna lättare vävs samman med den sociala 
rollinlärningen. För pojken är denna integration inte lika lätt. De 
aspekter av maskuliniteten han upplever som mest hotfulla blir också 
de han via den för pojken karaktäristiska positionsidentifikationen 
kommer att tillägna sig. Att hantera en insida där känslan av svaghet 
måste förnekas skapar behovet att som ett försvar blåsa upp sig och i 
den sociala världen söka bekräftelse på att man är stark. För att parera 
en upplevelse av vanmakt söker man sig till situationer där det ges 
möjlighet att utöva makt över andra. I en radiointervju talar KRS-One 
om hur han njuter av att sätta skräck i sin omgivning: ”When people 
fear you, that’s a good sense of power. To know that the man in front 
of you feel that you can kill him any minute is a good sense of 
power.”45 När jag spelar upp denna intervju för ett par göteborgska 
rapkillar ler de och tycker han är ”skithäftig”. 

 
Narcissism, urfader och multietnicitet 
 
Den utveckling mot att överjaget förlorat konkretion och realitetsför-
ankring som Mitscherlich diskuterade tycks idag ha blivit än mer ac-
centuerad. I överjagets konstitutionsprocess har arkaiska och primitiva 
komponenter blivit allt mer framträdande, som en aspekt av mer narcis-
sistiskt färgade personlighetsmönster. Jag tror att sökandet efter fa-
dersfigurer i blues och reggae kan ses som ett uttryck för det under ado-
lescensen accentuerade behovet att bearbeta bindningen till den arka-
iska modersrepresentation som sätter käppar i hjulet för denna andra 
individuationsprocess. 

Barn vars primärsocialisation präglats av ambivalenta, otydliga och 
svaga föräldrafigurer upprättar i det inre en omedveten, ”affektivt 
laddad scenisk föreställningsvärld” (Ziehe 1975; se också Sernhede 
1984) som försvar mot föräldrarnas svaghet och ambivalens. En aspekt 
av denna inre förskansning är barnets försök att bevara det allmakts- 
och jämviktstillstånd som utgör de ”goda” erfarenheterna av dess rela-
tion till modersfunktionen. Den andra sidan handlar om relationen till 
de ”onda”, frustrerande erfarenheterna. Även om dessa projiceras ut på 
omgivningen kommer barnet ändå att ha föreställningar om dess 
förgörande kraft. Grundade som de är i det lilla barnets utplånings-

           
45 Intervju av Agneta Nordin med KRS-One i radioprogrammet Kanalen 2/8 1992. 
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ångest kommer dessa föreställningar att bli primitiva och terrori-
serande.  

Att fadern är frånvarande, eller icke-existerande, innebär inte att 
pojken skulle bli utan föreställningar om vare sig maskulinitet, makt 
eller repression. Men dessa föreställningar kommer inte att vara relate-
rade till en inre objektvärld som formats och omformats i mötet med 
konkreta personer som utgjort såväl övermakt som beskydd för barnet. 
I barnets inre skapas istället en omedveten föreställningsvärld som 
laddas affektivt med både paranoida upplevelser av utsatthet och gran-
diosa triumfer genom kontroll av andra. Ur dessa omedvetna fantasier 
växer den potentiellt förgörande och hämningslöse primitive fadern. 
Detta faders-imago har den styrka och oräddhet man själv saknar. Ju 
mer utsatt, jagat och misshandlat barnet blir under sin uppväxt desto 
kraftfullare blir behovet att identifiera sig med denna inre omedvetna 
gestalt som p g a frånvaron av en reell ”föräldra-övermakt” inte 
realitetsanpassats. Denna representation förblir verksam i det omed-
vetna och får under adolescensens genomgripande psykiska omstruk-
tureringsarbete ny aktualitet. I denna inre värld blir gränserna mellan 
vanmakt och allmakt absoluta. Alla frågor om rätt och moral blir till 
frågor om vem som i kraft av styrka förmår utöva makt. 

Jurgen Reeder (1993 s 38) menar att det för dagens unga ter sig 
möjligt att via den narcissistiska identifikationen ”kortsluta det oidipala 
spänningsfältet mellan begär och förbud med en fantasi om omnipo-
tens”. Detta undvikande av den oidipala situationens rivalitet och 
identifikationsprocesser har sin grund i att barnet inte lyckats överge 
identifikationen med den primitiva fadersrepresentationen.46 Den pri-
mitiva och amoraliska maskuliniteten hos gangsterrappare som Ice 
Cube eller hårdrockare som Motorheads Lemmy representerar denna 
primitive urfader som kräver omedelbar behovstillfredsställelse och 
utan hänsyn terroriserar alla. Samhälleliga auktoriteter och andra sym-
boliska representationer för maktutövning utövar en magnetisk drag-
ningskraft på dem som inte övervunnit dessa primitiva föreställningar. 
Svarta rapartister som Ice Cube eller Ice-T iscensätter denna inre världs 

           
46 Reeder kallar denna representation ”den okastrerade mannen”, en despot utanför 
social ordning och kultur som likt urfadern är maktfullkomlig och i besittning av 
hämningslös behovstillfredsställelse. 
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paranoida utplåningsångest och icke-realitetsanpassade grandiosa 
allmakt på ett sätt som lockar många unga vita.47 

De vita jazzdiggare som var sin tids wiggers förhöll sig på ett sym-
boliskt plan till de svarta jazzmusikerna som allierade bröder. Till-
sammans med dem utmanade man den patriarkala övermakt som ge-
nom den tidens sexuella vuxenmonopol begränsade friheten, i en gene-
rationskonflikt med klara oidipala kännetecken. För den wigger som 
idag via musiken söker bröder i den svarta gangsterrap-kulturen 
handlar det inte om att ta upp en kamp med en fader som är för in-
skränkande. Den brödraklan han i sin omedvetna fantasi symboliskt 
söker inträde i tillhandahåller i rigida former av tänkande, handlande 
och relaterande en trygghet som gör det möjligt att hantera det primiti-
va fadersimagot som verkar i hans inre. För de flesta räcker det att i 
fantasin vara ”bad” och sätta skräck i sin omgivning eller att utmana 
den samhälleliga övermakten med rapmusikens politiska rebelliskhet.  

Om jazzen av Norman Mailer karakteriserades som orgasm och 
därigenom hotade den tidens tabun så kan man kanske hävda att gangs-
terrappen idag förhåller sig på ett motsvarande sätt till död och våld. 
Döden har i det högt utvecklade industrisamhället övertagit sexu-
alitetens roll som det mest tabubelagda. Våldet finns på TV men man 
behöver aldrig använda sig av det i vardagen. Det är förmodligen där-
för det är så skräckinjagande och därför vi är så rädda att det ska över-
raska oss. Döden utgör inte heller en del av livet, den finns numera i 
princip bara på sjukhus. I ett samhälle där ungdomlig virilitet är den 
största dygden blir döden en narcissistisk kränkning man inte ens vågar 
tänka på, än mindre tala om.  

Wilhelm Reich hävdade på sin tid att en frigörelse av sexualiteten 
skulle störta det traditionellt borgerliga samhället eftersom människor-
na då skulle få tillgång till sig själva och bli förmögna att tänka som 
fria subjekt. Reich förenklade komplicerade samband, och någon 
automatik mellan orgasm och revolution föreligger inte. Men liksom 
den traditionella sexualmoralen var ett disciplineringsinstrument är 
           
47 Den svenska ungdomsfilmen Sökarna iscensätter en paranoid utplåningsångest 
där den enda kraft som kan hålla skräcken i schack är att själv bli skräckinjagande, 
att identifiera sig med det arkaiskt amoraliska fadersimagot. Filmens stora 
genomslag hos tonårspubliken kan möjligen ge en fingervisning om att den berör 
och gestaltar aspekter av dagens ungdomars inre värld. Intressant är också dess 
kopplingar till modern svart ghettokultur, fr a via rapmusiken och citaten från 
svarta gangsterfilmer som New Jack City. Intressant är också filmens gängkultur 
och alliansen mellan den vite huvudpersonen och hans färgade kamrat. 
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idag rädslan för döden det. Den som väcks ur sin narcissistiska slum-
mer och tvingar sig själv att leva utifrån ett förhållningssätt där livet ses 
som ändligt, som lever livet genom att se döden i vitögat – den 
människan kommer också att kräva livet. Ur denna aspekt är döden 
farlig för den rådande sociala ordningen. Dödens och våldets utträde ur 
våra vardagsliv har i dagens populärkultur ersatts av ett växande 
symboliskt flöde av framställnings- och bearbetningsformer kring dessa 
teman: skräckfilm, death metal o s v. När Ice-T proklamerar att han vill 
döda poliser och KRS-One att ”violence is the future” har de inte bara 
fått människorna i ”the gunfighting nation” att känna sig hemma. De 
har såsom svarta för grupper av unga vita killar blivit till represen-
tationer av det Andra i sin mest tillspetsade alteritet.  

Även utanför rapmusiken finns de som gjort skäl för beteckningen 
”bad”. På en rockklubb i Göteborg där en hardcore-rapgrupp snart 
skulle uppträda stod längst fram vid scenen de mest hängivna fansen 
och skrek mellan varje låt: ”Mike Tyson! Mike Tyson! Mike Tyson! 
Kiiilll!” De hade neddragna yllemössor med urklippta hål för ögon och 
mun och hoppade samtidigt runt och utförde någon form av dans. 
Massmedierna har skapat en bild av Mike Tyson som den svarte ghet-
tograbben, den hänsynslöse fightern och den hämningslöse njutaren 
som på grund av sin omättliga heterosexualitet till slut hamnar i fängel-
se för våldtäkt. Genom en besvärjande totemdans åkallades denna in-
spärrade urkraft Tyson – en bild av arkaisk och primitiv maskulinitet.  

En helt annan gren av rappen ser ut att bli allt starkare.48 Genom 
sin multikulturella hybridnatur där bricolage och samplingstekniker 
samsas med behovet av rötter kan rappen också ses som ett exempel på 
ett senmodernt kulturuttryck. Dess ursprung är den svarta kulturen, 
men som musikstil är rap inte förbehållen de svarta. ”Rap is not a black 
artform, it’s an urban artform” säger t ex hispanic-rapparen Kid Frost. 
Den afro-centrism som varit dominerande utmanas av en kulturellt 
mångfasetterad ”ghetto-centrism” som med ”call and respons”-mönster 
skapar nya etniska allianser och politiska potentialer. I länder som 
Storbritannien och Frankrike har det växt fram en multietnisk mot-

           
48 Att jag i denna text uteslutande uppehållit mig vid hardcorerap beror på att jag 
uppfattat det som att det är den som hittills fått störst genomslag hos vita samt att 
mina informanter i första hand lyssnar på denna form av rap. Vill man i stället 
förklara hur t ex moderna svarta icke-rappande artister som Michael Jackson eller 
Prince gått hem hos en vit publik får man gå in på deras subtila förmåga att kombi-
nera androgynitet med sitt svarta ursprung. 
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kultur där de bärande elementen är den afro-amerikanska befrielse-
kampens politiska historia samt hiphopkulturens estetiska praxis i 
musik, graffiti, språk, dans och kläder. Engelska pakistanier och indier 
och franska algerier utvecklar med rapmusiken som samlande kraft en 
internationell och löst sammanfogad ”föreställd gemenskap” med bas i 
den svarta kulturen. Gregory Stephens (1991) ser i dessa nya tendenser 
framväxten av en gatans kritiska teori.  

Också denna gren av rap-musiken utövar en fascinationskraft på 
unga vita. Utifrån mina preliminära iakttagelser har de dock vanligtvis 
en annan bakgrund än de vita företrädarna för gangsterrappen. Rapmu-
siken är som sagt långt ifrån enhetlig, den rymmer allt från stereotyp 
macho till multikulturell radikalism. Återigen visar det moderna sam-
hället sin dubbelhet: de nya socialisationsmönstren ger en rad öppnande 
demokratiska möjligheter men hänvisar också vissa grupper till rigida 
och inskränkande identifikationsprocesser.  

 
 

Avslutning 
 
Utgångspunkten för denna text har varit att med hjälp av psykoanaly-
sen belysa en sida av relationen mellan svart och vitt som den sociolo-
giskt och semiotiskt orienterade cultural studies-traditionen inte intres-
serat sig för. Det svarta har här setts som ett lockande Andra på 
politikens, sexualitetens och estetikens områden. Peter Blos’ (1979) idé 
om adolescensen som en andra individuationsprocess drar paralleller 
mellan adolescensens frigörelsearbete ut ur familjen och det pre-
oidipala barnets individuationsarbete gentemot modern. Liksom fadern 
för det lilla barnet representerar ”ett tredje objekt” – det Andra – som 
bistår barnet i arbetet att ta sig ut ur mor-barn-dyaden, kommer olika 
”objekt” utanför familjen att stå för det Andra och få en motsvarande 
funktion för det adolescenta individuationsarbetet. Denna tankefigur 
kan förklara något av den attraktionskraft som svart kultur och den 
svarte mannen under detta sekel utövat på vissa grupper av unga vita 
män, från hot-jazz till rap.  

Den amerikanske psykoanalytikern Richard Sterba har hävdat att 
den svarte mannen för vita rasister omedvetet representerar en kastre-
rande fader eller en rivaliserande broder. För de unga män som tvärtom 
identifierar sig med den svarta kulturen har jag inverterat denna 
hypotes. Då kan jazzen ses som ett möte där de svarta jazzmusikerna 
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blir till urhordsbröder med vilka man ingår en pakt för att våga sig in i 
den oidipala kraftmätningen med fadern. I 1960-talets subjektiverande 
bluesintresse och 1970-talets ontologiserande fascination för reggae 
representerade den svarte mannen den allt mer frånvarande fadersfigu-
ren. I rapmusiken har den svarte mannen åter blivit en broder som 
genom potentiering tillhandahåller en maskulinitet vars djupare skikt 
rymmer arkaiska och primitiva komponenter. 

Denna periodisering får inte uppfattas som absolut. De positioner 
som här diskuteras är konstruktioner som inte alls är heltäckande men 
kanske fångar in vissa centrala drag. De fyra positionerna har förmod-
ligen funnits under hela seklet men har på grund av ändrade samhäl-
leliga förutsättningar utkristalliserats och fått större betydelse under 
vissa perioder. Framställningen har fokuserat den hårda kärnan av 
hängivna fans inom varje period. Det är naturligtvis viktigt att komma 
ihåg att det även för denna kärna finns ett vidare spektrum av 
drivkrafter bakom fascinationen inför svart musik. Lika viktigt är att se 
att de här diskuterade motiven inte alltid har lika stark relevans för den 
bredare publik som tagit till sig svart musik i olika former. Men jag tror 
att såväl de psykoanalytiska djupdimensionerna som de förändrade 
socialisationsmönstren förtjänar att uppmärksammas vid studier av det 
intensiva samspelet mellan svart musik och vit adolescens.  
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