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Förord 
Vad handlar en uppsats om? Såhär några år efter påbörjade studier, där det stundtals känts 

ömsom självklart, ömsom osäkert, så var det då dags att låta tangenterna slå några sista slag 

innan denna magisteruppsats slutligen publiceras. Osäkerheten kring vad en idé ska utmynna i 

har varit en drivkraft för att nå målet. Den inledande säkerheten kring en tes och hur den, 

åtminstone i tankevärlden, ska utvecklas och sammanfattas har med tiden blivit mer flyktig. 

Handlar detta om kunskapsproduktion, eller om presentation av en version? Antagligen en 

kombination. Det är min ödmjuka förhoppning att jag lyckats vara tydlig till den grad, att det 

alternativ som redovisas här öppnar upp för vidare reflektion över vardagens och festlighetens 

retoriker och maktpositioner. 

 

Jag vill tacka alla som varit till hjälp för ökade insikter. Såväl de vid universitetet, som min 

familj, liksom alla de skivsamlande och festivaldeltagande reggaefanatiker jag stött på. Ni har 

stått för goda synpunkter, inspiration och trevligt umgänge! Ett tack måste också gå till dem 

som mutat in området kring studier av reggae, på Jamaica, i Storbritannien samt i Sverige, 

vilka ger en inblick i hur ideologier och platser samverkar i skapandet av musik. I min jakt på 

reggaemusikens ”sanningar” lästes tusentals sidor, med behållning bör tilläggas. Jag har alla 

refererade forskare att tacka, och då speciellt Hasse Huss för hans intressanta perspektiv kring 

reggaens historia, relationer till samhälle och religion, dess politik och dagsaktuella situation. 

Ett stort tack till min eminenta handledare, Magnus Dahlstedt, vid Tema Etnicitet, som gjorde 

arbetet roligare, rikare och till en högt prioriterad uppgift. Tack även till Kosta Economou och 

Jonas Ramsten, som kommenterat och givit goda synpunkter. De eventuella fel och brister 

som texten kan tänkas bjuda på, tar jag på mig det fulla ansvaret för. 

 

Titeln Soundclash Sverige: Reggaemusik, mångkultur och förhandling, syftar till att beskriva 

både innehåll och perspektiv. Det handlar om en diskurspsykologisk studie av en 

musiktävlings retoriska grepp, där maktförhandlingar sker, med målet att titulera sig svensk 

mästare i Soundclash. Så, efter en kort förklaring, och med de nödvändiga tacken avklarade, 

vill jag önska dig mycket nöje i läsningen av denna uppsats.  

 

- David Cardell, Norrköping, Maj 2006. 
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Inledning 
Norrköping utgör min bas, både när det gäller universitetsstudier och när det gäller 

musikunderhållning. Här finns vissa möjligheter att ha trevligt på krogen om helgerna, om än 

mest med radiohits i högtalarna. Den här uppsatsen handlar dock inte om Norrköping och 

radiohits, utan om en utflykt till en plats där musik och retorisk praktik används för att vinna 

en reggaescens erkännande. Uppsala reggaefestival (URF) huserade en match, eller ett möte, 

mellan konkurrerande reggaemusikgrupper, vilka kallar sig soundsystems. Det är om detta 

möte och de strategier som dessa tävlande grupper antog som uppsatsen handlar, utifrån ett 

diskurspsykologiskt analytiskt angreppssätt. Jag vill genom detta grepp visa hur reggaemusik 

både förenar och delar vad som tidigare, både i vardagligt tal och i forskning, beskrivits som 

en kultur. Uppsatsens poäng blir att den visar på ett intressant och tidigare ej studerat fenomen, 

likväl som den problematiserar forskningsperspektiv kring föreställda sub- och 

ungdomskulturer. Ambitionen blir därför, till skillnad från många andra studier, inte att 

kartlägga en kulturs ramar, utan att påvisa hur det i en kontext sammanförs liknande symboler, 

utifrån skilda tolkningsrepertoarer. Kontexten och dess diskurser blir därmed primär, snarare 

än kulturen som definitionsgrund. Här följer till att börja med en beskrivning av uppsatsens 

disposition. 

Disposition 
Översikt 

Jag utvecklar i Kapitel 1 mina egna erfarenheter från en svensk reggaescen till en presentation 

av tidigare forskning och antagande av ett diskurspsykologiskt teoretiskt ramverk. Detta första 

kapitel fokuserar tematiskt på platsens betydelse för språklig förhandling mellan människor 

inom reggaemusikscenen.. Kapitel 2 utgör uppsatsens analysdel, vilken delats in i ett antal 

teman och underrubriker. Kapitel 3 innehåller en sammanfattande avslutande diskussion kring 

mina resultat från det studerade området och dess positioner till samhällsfenomen och tidigare 

forskning. Rubriksättningen i denna uppsats är av metaforisk karaktär, vilket jag valt för att 

beskriva den process som arbetet inneburit. Varje kapitel inleds med en egen 

dispositionsbeskrivning. Här följer nu en redovisning av det första kapitlets upplägg. 
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Disposition, Kapitel 1 

Jag delar in detta första kapitel i fyra rubriker, där ’Hemmet och utflykterna från min bas’ 

innehåller inledande reflektioner kring reggae och musikrelaterade fenomen i min vardag, 

vilket också innebär en utredning av relevanta begreppspresentationer och en presentation av 

tidigare forskning. ’Uppsala, bas minsann!’ skildrar vidare mina intryck från Uppsala 

Reggaefestival. ’Bas mot bas, grupp mot grupp’ ger en inblick i fenomenet Soundclash vid 

Uppsala Reggaefestival. ’Tillbaka till min bas’ utvecklar ställningstaganden, frågeställningar 

och syfte, samt teoretiska ansatser inom diskurspsykologin. Innehållet i det första kapitlet ska 

betraktas som ställningstaganden till relevant forskning utifrån mitt perspektiv, grundat på 

erfarenheter och skolning. 

 

Hemmet och utflykterna från min bas 
Jag har sedan barnsben varit fascinerad av tävlingar. Ibland har jag med den största entusiasm 

deltagit själv, med varierande framgångar. Sedan tidiga år har jag också varit en kille som 

lyssnat mycket till musik, inom olika genrer, men främst rimorienterad ”gatumusik”. Efter att 

jag under ett antal år lyssnat till olika artister och grupper, inom allt från hiphop, reggaegenrer 

till dansinriktad dancehall, så öppnades ögonen på nytt för mig.1 Musik och tävling går att 

kombinera, ja, detta oavsett förekommande opponenter. Battlande, eller här, så kallade 

soundclashar är en del av reggaemusikens verksamhet där musik utgör en del i att bli nummer 

ett.2 Lite som en reggaens egna modifierade schlagerfestival med andra ord. 

 

Den ursprungligen jamaicanska dancehallkulturen innefattar soundsystems. Dessa är grupper 

av människor med kärlek till enorma ljudsystem, som med massiv bas och specialkomponerad 

musik söker attrahera de dansande massorna. Ibland ställer sig soundsystem till öppen tävling, 

vilket betecknas soundclash. Det handlar då om ett slag mellan två eller flera soundsystems, 

eller sounds som jag fortsatt kommer att benämna dem, om inget speciellt skäl föreligger.3 I 

                                                 
1  Samuel m.fl. (1998: 445; 451) beskriver dancehalls och reggaes taktmässiga struktur och vokala 

ackompanjemang. Bjurström (1997) tar upp begreppet root-musik, vilken ofta förekommer inom reggae, och 
relaterar till en äkthetspolitik. Bjurström beskriver root-musiken som kategoriserad efter etniska premisser. 
Musikgenrer som dessa skapar kategorier av det ”Annorlunda”. Här är mitt fokus genrekonstruktionens 
textmässiga innehåll. 
2 Relationer mellan hiphop och reggae diskuteras av Lundberg m.fl. (2000: 260), där de menar att många 
svenska musikintresserade med hiphopbakgrund sökt sig till reggaemusikens arenor. 
3 Ett soundsystem är enligt Hebdige (1987/1997: 63ff) en grupp av människor med olika funktioner som 
distribuerar musik av exklusiv karaktär till publikgrupper. Jones (1987/1997: 18f) menar att det under slutet av 
1940-talet kom det på Jamaica att uppstå en tävlingsanda som involverade musik som redskap i kommersiell och 
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kampen om publikens gunst använder sig sounds av så kallade dubplates, vilket är 

specialkomponerade versioner av musikstycken.4 Dessa dubplates innebär att musiken spelas 

från skivor, så i dessa tävlingar är det inga orkestrar som deltar. Det handlar oftast endast om 

en discjockey och en selector, som i ett samarbete alltså spelar medierad musik med utrop och 

sång. Discjockeyn är inom reggaekulturen, till skillnad från vissa andra genrer, den som står 

för utrop och sång, medan selectorn står för musikval och uppspelning av dubplates.5

 

I min hemstad, och runtom i Sverige, finns det grupper av människor som har ett stort intresse 

för reggaemusik, och särskilt den medierade reggaemusiken som ofta kommer i vinylformatet 

sjutumssinglar. Människor med intresse för reggaemusiksamlande som spelar skivor på 

uteställen, eller själva arrangerar fester, marknadsför sig ofta under ett gruppnamn. Dessa  så 

kallade sounds relaterar ofta i sin marknadsföring till förebilderna, de jamaicanska 

soundsystemen. Musiken och kulturaktiviteterna positioneras genom symboler av dessa 

grupper till Jamaica, Etiopien och Sverige genom förekommande flaggor, bland annat på 

affischer. Här ges kulturella, historiska och geografiska kategorier värden i kampen för 

kulturell framgång och ekonomisk vinning. Det är kanske inom reggaekulturen, som med så 

mycket annat, att det är viktigt att positionera sig genom användning av ”rätt” symboler? 

 

Så, när jag promenerar från mitt hem mot universitetets campus och ser en affisch som 

utannonserar reggaegruppen Roxannes spelning på en lokal bowlinghall, vilken föreställer tre 

dansande stiliserade svarta figurer ackompanjerade av en text på engelska, kommer mina 

tankar att relatera till Uppsala Reggaefestival.6 Tidigare har jag på samma annonsplats sett 

reklam just för URF, i liknande färgkombinationer. Symboliken kring rastafärgerna och 

                                                                                                                                                         
kulturell tävlingsform. Hebdige föreslår vidare att det under slutet av 50-talet, kom att börja skapas lokala 
versioner av amerikansk R&B-musik. Detta skapade en arena för jamaicanska artister, där soundsystems 
fungerade som en väg mot framgång för ett stort antal senare internationellt framgångsrika reggaeartister. 
Hebdige menar att soundsystems skapar en närhet mellan publik och artist. Min användning av sounds relaterar 
till diskussioner där verksamheten fokuseras kring musik. Soundsystems förutsätts definitionsmässigt ha egna 
ljudanläggningar. Jag är intresserad av musiken framför tekniken, varför jag väljer att benämna grupperna 
sounds. Observera att detta även kan ses som en fråga kring kapital och hierarki, men min avsikt är inte att 
definitionsmässigt degradera någon, utan begreppsanvändningen är av praktisk karaktär. 
4 Jones (1987/1997: 21) beskriver dubplates kortfattat som: “...one-off, custom-made acetates, known as ’dub 
plates’, for exclusive play on individual sound systems”. Huss (2001) beskriver att dessa specialversioner 
skickas mellan olika länder. Från Jamaica till Japan, bland annat. Dessa dubplates kostar enligt Huss cirka 3000 
kronor, och uppåt. 
5  Fikentscher (2000: 125) beskriver hur den samtida jamaicanska musiken använder begreppet DJ för att 
beteckna rapparens roll, medan selectorn här är den som spelar skivorna. Lundberg m.fl. (2000: 268, 274) menar 
att svenska discjockeys (rappares) roll som transnationella nyhetsförmedlare och historieberättare gör dem till 
viktiga aktörer eller ”vetare” inom kulturen. Discjockeys svarar genom sitt arbete för en rekryteringsfunktion till 
kulturen under händelser som festivaler, fester med mera. 
6 Said (1993/2004: 187) redogör för konstruktioner som sammanför föreställningar om språk och ras. 
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arrangemang finns lokalt, internationellt och sammanlänkar ideologi och religion med 

händelser och kommers.7  Representationer som beskrivs ovan relaterar till bilder av det 

främmande. Varför används då dessa symboler? Det kan tolkas som en solidarisk aktivitet, 

men det finns också risker med att upprätthålla stereotypa föreställningar om kultur som 

statisk, exotisk och annorlunda.8 För trots att Roxannes utgörs av idel vita medlemmar så 

används svarta dansare som reklam för en händelse i en bowlinghall i Norrköping. Här har det 

svarta blivit vad som kan beskrivas som en xenofil symbol, där längtan efter den Andre 

skapar här raskonstruerade exotiska föreställningar och bilder. Denna ensidiga idealisering av 

grupper på ras- och kulturpremisser relaterar till den vita rasismens psykologiska mekanismer, 

men i omvänd form.9 Fallet ovan visar på skapande av föreställningar om det goda Andra, 

Afrika och Jamaica, vilket uttrycks i den lokala arenan bowlinghallen, kanske i kombination 

med de i Norrköping så populära tillbehören, plankstek och en stor stark. Förhandlingar kring 

kultur och representation bygger, kan vi anta, på lokala premisser, men utifrån föreställningar 

om kulturell autenticitet som inte tar hänsyn till nationsgränser.10 Så, köp dig en bärs, bowla, 

och njut av föreställningar kring de Andras kultur. 

 

                                                 
7 Hebdige (1987/1997: 53) menar att det inom rastafarigrupper sker diskussioner kring äkthet. Personer som 
utger sig för att vara rastas, kan av andra pekas ut som ”falska rastas”, beroende på social värdering av kultur 
praktik.  Huss (2000) menar att västerländska stereotypier ofta appliceras på jamaicanska musiker, till deras 
förtret, i syfte att nå västerlandets kapitalstarka grupper. Detta sker som Huss menar på skivomslag. 
Transnationella maktrelationer skapar bilder som förändrar och befäster upplevda sanningar. Huss menar att den 
primitiva revolutionären är en bild som upprätthålls. Connell & Gibson (2002: 97f) menar att artister och platser 
ofta sammanlänkas i marknadsföringssyfte för att kategorisera scener och olika typer av genrespecifika 
ljuduttryck. Svensk hiphop (rap) har, menar Bredström & Dahlstedt (2002), i dialog med journalistiken kommit 
att beskrivas som en autenticitetssträvande hierarkisk kultur (om än med romantiska termer). Dialektiska 
representationer riskerar därmed att upprätthålla stereotypier. Bredström & Dahlstedt gör liknande iakttagelser 
som Huss gällande stereotypa representationer som vekar lokalt, men också transnationellt. 
8  Se Bredström & Dahlstedt (2002) för en diskussion kring hur kulturalism och praktik positionerar de 
föreställda Andra som statiska och homogena grupper. Said (1993/2004: 71) tar upp problematiker kring 
orientalismens geografiskt avlägsna, rekontextualiserade, gestaltning av grupper, vilka har svårigheter att ta till 
kritik mot den distanserade konsumtionen. 
9  För exempel på xenofili i Sverige, se Fornäs (2004: 218ff). För en beskrivning av xenofilismens och 
xenofobins psykologi ur fallet svart kultur, se Sernhede (1996: 98). Lundberg m.fl. (2000: 259) beskriver svensk 
fascination och exotisering av Västindien. 
10 Autenticitet är en konstruktion som fabriceras i syfte att skapa gemenskap, vilket Richard A. Peterson (1997) 
visar. Trots idéers och uttrycks rörlighet så låses Kultur till statisk mening, för att kunna representera nationer, 
folk och grupper. Connell & Gibson (2002: 27f; 43f) menar, liksom jag, att kultur är dynamisk och att uttryck 
därför aldrig kan bli objektivt icke-autentiska. Men när musikkompositioner eller artister gör avsteg från de mer 
statiska normer som ofta tillskrivs genrer, riskerar de att stämplas som falska, eller icke autentiska, men då 
utifrån essentialistiska perspektiv där kultur har en given källa. Autenticitet är alltså, som vi bör betrakta det, en 
social konstruktion, vilken resulterar i statiska kultursyner. Chude-Sokei (1997: 187) visar hur autenticitet 
fortlöpande står under förhandling och rekonstrueras inom reggaekulturer. Bjurström (1997) tar upp 
positioneringen av de Andra till marknadskategorier, exempelvis Världsmusikgenren, där det utestängda 
annorlunda ges möjligheter att på premisser av att vara annorlunda får autenticitet bekräftad.  
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Reggae och rötter hänger samman, åtminstone inom reggaemusikens tematik. Talet om 

sökande efter rötter är idag en av de mer framträdande aktiviteterna i genrer av olika slag. 

Kanske är det också varför vi i västvärlden också kommit att uppskatta reggae mer och mer. 

Sökandet efter rötter leder till en jakt bland de Andras kultur, vilken hanteras som statisk och 

primitiv och därmed som mer naturlig. Socialantropologen Hasse Huss pekar i en artikel på 

hur västvärldens föreställningar om reggaemusikens vilda svarta män från ghettot svarar på en 

hunger efter autenticitet. När denna kommersiellt gångbara bild utmanas så sker i väst, ofta, 

stämplingar av artister och fenomen som oäkta. (Huss 2000: 192) Kulturen konsumeras och 

upprätthålls alltså, bland annat, i syften att ge en känsla av det naturliga och fria. 

Föreställningar om reggaemusikens äkthet relaterar, enligt Huss (1999: 30), till preferenser 

som: ”Reggaemusiker ska vara män, de ska vara revolutionärer, de ska ha minst en fot i 

gettot”. Huss (2000: 185f) riktar i sin kritik av reggaestereotypier även sin blick mot tidigare 

forskning som han menar tenderat till att föra samman rastafaridiskurser och reggaediskurser 

på ett okritiskt sätt. 

 

Lyssnargruppers uppskattning och uppfattning av reggae är av olika karaktärer. En del 

förkastar vissa upplevt negativa budskap, medan andra glatt nickar med oavsett vad som sägs. 

Reggaens ansikte nummer ett, Bob Marley, är ett exempel på hur olika lyssnargrupper 

använder sig av olika tolkningsrepertoarer för att hantera ”The Message”, eller budskapet. 11 

Uppskattning av Marley utifrån en rastaposition kan ske om hans samarbeten med storbolag 

ignoreras eller tolkas på ett kreativt sätt, då dessa utifrån kritiska positioner skulle kunna ses 

som samarbeten med Babylon. Den vita borgerliga medelklasspubliken kan tolka Marleys 

utsagor om Babylons fall utifrån en annan position.12 Utsagors språkliga och innehållsmässiga 

komplexitet gör att vi tvingas till förhandlingar kring betydelser. Möjligheten till olika 

tolkningsrepertoarer kring samma fenomen gör att versioner av sanningen skapas genom 

förhandling. Till exempel så kan en specifik låttext ge upphov till en antal motsägelsefulla 

tolkningar. Det är för dessa skillnader som diskurspsykologin intresserar sig. Vilka tolkningar 

och samtal förs då fram i anslutning till reggaefestivaler, och händelser som soundclashar? 

 

Längtan efter den Andre lockar nog en och annan besökare till festivaler som den i Uppsala 

tänker jag. I mötet med den Andre är premisserna för samtal situerade, dvs. de bygger på 

                                                 
11  För en beskrivning av begreppet tolkningsrepertoarer, från Wetherell och Potter, se detta kapitels sista 
rubrik: ’Tillbaka till min bas’ 
12 Se Cashmore (1983: 114-118) för en beskrivning av olika tolkningsrepertoarer kring det aktuella fallet. 
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kontext och situation, vilket gäller mellanmänsklig kommunikation i stort.13 När jag beskriver 

denna uppsats för mina lärare så för jag fram det som jag tror skall intressera dem, för att 

kunna tillgodogöra mig något av vikt och intresse. I samtal med min familj, eller en troende 

rastafari, förändras samtalet beroende på vilka intresseområden som förhandlas fram genom 

dialog och kommunikation. Olika situationer ger dig och mig möjligheter att interagera i 

skapandet av olika berättelser. Festivaler är en arena för nya möten som öppnar upp för både 

närmanden och konflikter. 

 

Under en konsert vid Malmö reggaefestival 2005 minns jag att en person bredvid mig kritiskt 

iakttog publikens respons till en jamaicansk artist. Artistens utrop om att hylla Gud svarades 

mycket starkt av publiken, och personen bredvid mig anmärkte att ”när de kommer hem så 

tror de ändå ingenting”. Varför sa personen detta så att jag hörde det? Såg jag ut som en 

människa som lever det goda livet, eller som en person som behövde en tillrättavisning? 

Oavsett, så ger språkliga uttalanden som detta uttryck för kategoriseringsarbete som 

positionerar människor kulturellt. 

 

Under Roskildefestivalen 2004 iakttog jag ett gäng norrköpingsungdomar vid en konsert med 

den engelske reggaeartisten Macka B. De solidariserade sig där till budskap om att bojkotta en 

internationell snabbmatskedja. Artistens uppmaningar följdes med publika utrop, applåder och 

gillande. Detta hindrade dock inte några av dessa upprymda personer ur publiken, att någon 

vecka senare, glatt spisa den mat som samma snabbmatkedja serverar i Norrköping. Då aktion 

och handling förhandlas kontextuellt, är det som är gångbart under en konsert nödvändigtvis 

inte det som gäller i hemmiljön.14 Så, vilka attityder har vi då till musik, till människor, till 

budskap och grupper som ibland tillskrivs den Andre? Vi har, menar jag, inte en solid 

enhetssyn som är konstant, vilket gör att tal om en attityd hos människor, eller tillskrivelser av 

individer till en konstant kategori (i relation till möjliga kategorier i andra situationer) av 

människor blir problematiskt.15  

                                                 
13 Se Engblom (2004) för en diskussion kring hur identitet är situationsbunden, och att det därmed ges, vissa, 
möjligheter till strategiskt bruk av etniciteter. Vidare skapas identiteter kontextuellt genom samtal, och i relation 
till historiska erfarenheter. 
14 Potter (1996: 155ff) behandlar fenomenet publikrespons genom applåder. Potter tar upp exempel på att 
talstruktur ger anvisningar för respons. Utsagor i talsituationer där något hyllas eller fördöms förväntas enligt 
Potter skapa publikrespons, och detta bygger på intersubjektiva relationer inom publikgruppen. En ensam person 
i en skara människor applåderar sällan ensam – respons i publika sammanhang bygger på kollektiv förhandling 
och överenskommelser.  
15 Winther-Jörgensen & Phillips (2000: 101ff) utvecklar varför socialkonstruktionister kritiserar attitydforskning. 
Attityder konstrueras enligt socialkonstruktionister socialt, varför attityder är föränderliga och påverkas genom 
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Uppsala, bas minsann! 
Uppsala reggaefestival 2005 bjöd på ett antal världskända akter. Den militante Capleton, den 

tyske reggaestjärnan Gentleman, den engelska gruppen Steel Pulse som tidigare varit 

engagerade i Rock Against Racism-rörelsen, den i Sverige tidigare bosatta Tanya Stephens, 

med flera, med flera. URF 05 var en mötesplats för människor från olika världsdelar och 

lokaliteter. Men det var också en kulturkrock. Samhället med polis och sociala myndigheter i 

spetsen ställde sig mot den knarkkultur som påstods frodas, homoorganisationer agerade mot 

föreställt homofobiska artister, och den rootsorienterade reggaen ställdes mot slackness-

dancehall. Men vad jag riktat mitt intresse mot det är till en av de scener som presenterades 

vid festivalen, nämligen soundclashscenen. Men innan jag går in närmare på denna så följer 

här en beskrivning av möten mellan människor och kategoriseringspraktiker, med 

utgångspunkt från URF 05. 

 

Musikgenrer ges ofta namn som relaterar till platser. Världsmusik eller Worldmusic, UK 

Garage, Eastcoast Hip-hop och Detroittechno är några exempel. Titelmässiga 

genrelokaliseringar innebär genrefragmentering och strategiska möjligheter till förhandling av 

nya autenticitetskriterier.16 Om reggae tidigare setts som en svart genre, så har den svenska 

reggaescenen kommit att innefatta flera etniciteter. Här kan vi se hur genrekategoriseringar 

står i dialog med varandra, hur värden förhandlas och nya kategorier skapas. Åtskillnader och 

dikotomier mellan musikgenrer och föreställda raser skapas kulturellt, och är inte naturliga. 17 

Meningstillskrivelser kring ras, och andra kategorier, är något som får sociala konsekvenser. 

Dessa tillskrivelser sker bland annat inom musikpraktiker, vilka därmed bidrar till att 

upprätthålla och förhandla föreställningar om dikotomier, såsom det vita och det svarta. 

Musikmässiga interventioner mot rasrelaterade föreställningar förekommer bland annat inom 

svensk reggaemusik, där till exempel artisten Papa Dees användning av titeln Original Black 

Viking, skapar alternativa meningar och innebörder. Hiphopgruppen The Latin Kings gästas i 

sin låt Snubben av toastaren Daddy Boastin, som sjunger över Snickeboa-melodin, från Emil i 

Lönneberga. Här skapas möten mellan förankrade och föreställt ursvenska symboler och en 

                                                                                                                                                         
den interaktion som attitydundersökningar kan innebära. Studier måste enligt socialkonstruktionismen därmed ta 
mellanmänsklig påverkan i beaktande. 
16 Bennett (2000) tar upp hur musikkulturer approprieras lokalt och där skapar nya autenticitetskriterier och 
syner. 
17 Fornäs (2004: 195) beskriver Hugoprojektets påvisande av att skilda människoraser inte existerar, utan att 
samtal om ras utgår från diskursiva referenser till biologi, trots att kategoriseringarna i sig är av 
socialkonstruktionistisk karaktär. 
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förortsbaserad musik av det Nya Sverige.18 I dessa exempel positionerar sig artisterna mot en 

yttre fiende, det enhetliga och monokulturella Sverige. Daddy Boastin, som nämns ovan, 

ingår i denna studie, som medlem i soundkonstellationen Trinity. Hiphop och clashscen möts 

här genom en reggaeartist, verksam inom olika fält. Vilka fenomen, texter och händelser 

exemplifierar då reggaekulturens interna kulturella problematiker inom arenan URF 05?  

 

Under festivalen flanerade jag runt på området och unnade mig att äta hos matleverantören 

Krubb-A-Dubb, jag kollade in smyckena från företaget One Love och hann även med att 

bläddra lite i skivbackarna hos de andra försäljare som fanns på plats. När det blev lite kyligt 

så kom jag att tänka på klädståndet som varumärket Zion Clothing ställt upp. 

Kategoriseringarna av varumärken framstår spegla de myter och etablerade begrepp som förs 

fram inom reggaekulturen. Förhandlingen här handlar om att göra ekonomisk lönsamhet på 

begrepp, som för mig relaterat till religion och musik, snarare än en marknadsdiskurs. Kanske 

var det i min festivaltrötta enfald jag avgränsade reggaepraktiker och dess språk från en 

profitbaserad marknad? Den systemkritiska reggaediskursens möte med marknaden visar på 

problematiker kring föreställningar, budskap och praktiker. Denna komplexa arena inbjuder 

till studier av retoriska framställningar, för att klargöra bland annat om det som var reggae 

igår är reggae av idag.  

 

URF öppnar upp för interventioner mellan tolkningsrepertoarer. Den mest uttalade formen av 

konflikt under URF är Soundclash SM.19 Denna arena syftar till att föra fram en representant 

för den svenska soundclashscenen. I denna diskurs sker strider och förhandlingar genom tal 

och musik. Språkformerna varierar och inkluderar bland annat begrepp som rastadiskursens I 

and I, vilket aktualiserar den filosofiska frågan om I, kan tävla, against I?20 Rastadiskursers 

syn på att tala eller predika ner Babylon, omvandlas här till en erövring av denna föreställda 

värld.21 Förhandlingen i tävlingen behöver alltså inte enbart handla om vem som är nummer 

                                                 
18 Bjurström (1997: 49) diskuterar Papa Dees användande av Original Black Viking. Dahlstedt (2005: 154) tar 
upp Daddy Boastins Snickeboa-sång. 
19 Se nästa rubrik för en beskrivning av fenomenet och händelsen. 
20 Bjurström (1988) beskriver rastafarisynen på Jaget (I) som symbolisk. Jag-talet, eller I-talk, representerar en 
jag-syn och världsbild, var Jaget är omfattande flera subjekt utifrån en religiöst föreställd gemenskap (se 
Cashmore (1983: 67)). Detta språkbruk innebär att livsstil kan betonas kollektivt genom symboler. Exempelvis 
omförhandlas ord från en form till en annan, såsom att Unite blir Inite, (se Pollard (2000)). Det finns enligt 
Bjurström (1988) inom rastafari en syn på medvetet språkbruk som en väg till att bryta det mentala slaveri som 
Babylon ingjutit i människan. Rastafarisynen på språk överensstämmer därmed, till delar, med min egen 
språksyn, där språket används strategiskt i syfte att uppnå mål. 
21  Babylon beskrivs av Bjurström (1988), som en sammanfattning av den västerländska civilisationens 
utveckling, vilken förtrycker livet, och därmed representerar döden. Cashmore (1983) beskriver en av de 
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ett, utan också om vad tävlingen är i sig, vad den ingår i, och vad som låter sig inkluderas. Då 

Soundclash SM ingår i URF, började jag med att ställa mig frågan, vad kan då Uppsala 

Reggaefestival sägas vara? Med all den reggaemat, de reggaesmycken, reggaekläder och all 

reggaemusik så kändes Uppsala plötsligt som världens reggaehimmel. Basen ljöd med styrka 

genom luften och människorna flanerade runt och samtalade. Den ständiga närvaron av 

rastasymboler, som visade Marleys ansikte eller den föreställda platsen Holy Mount Zion, 

fick mig att tänka på symbolernas äkthetsfunktioner. Att agera och visa vem man är, och 

vilken grupp man tillhör verkade viktigt. Och här stod då jag som en 

lokalitetsrepresenterande, ”äkta”, studerande norrköpingsbo och funderade på min roll i 

dramat. Jag begav mig mot clashens scen för att ställa mig bredvid de andra i publiken. 22

                                                                                                                                                         
upplevda Babylonstrategierna hos rastafaris, som homosexualitetens roll som ett hinder för liv. Den 
konspiratoriska homosexualitetssynen är att Babylon skapat verktyg för att förhindra fortplantning bland svarta. 
Bjurström (1988) menar att Babylon för rastafaris representerar döden, medan Zion representerar livet. Zion är 
Babylons motsats, och det rike som övertar Babylons dominans efter Harmagedon. 
22 Bjurström (1988) menar att gränserna mellan publik och artister är flytande på soundsystemdanser. Denna 
händelse är dock ej vad som bör betecknas som dans, utan en clash. Min position skiljer sig därför mot vad 
Bjurström menar med deltagande, där han åsyftar utmaningar mellan de som är professionella DJ:s, och de som 
kommer i egenskap av besökare. Min roll i publiken begränsas till att iaktta, och på sin höjd delta med applåder 
och utrop. Scenens aktörer är här, som jag senare ska visa, på förhand bestämda och utannonserade. 
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Bas mot bas, grupp mot grupp 
 

…contenders has to fight their way through the elimination cup23

 

Festivalprogrammet utlovade, som citatet ovan visar, en kamp. Denna kamp inkluderade 

representanter från Stockholm, Göteborg och Malmö. De enda som var direktkvalificerade var 

fjolårets vinnare, Trinity Soundsystem. De andra deltagargrupperna kallar sig själva Axxion 

Pack, Million Vibes och Topaz. Ett antal sounds skulle genom retoriska strategier och en 

massa specialkomponerad förinspelad musik drabba samman. 

 

Tävlingen företogs i ett tält, där jag minns att det var lerigt och fuktigt, men också trevligt och 

spännande. Detta stora tält var lite av en symbol för ett av många undantag när det gäller 

reggaens och festivalens One Love. Här verkade det handla mer om en fight, med hjälp av en 

himla massa högtalarkapacitet. Inne i tävlingstältet stod två bord uppställda, ett på var sida av 

scenen. När en grupp skulle spela sina skivor, väntade en annan grupp vid det andra bordet, 

redo att sätta igång sin rond på order från domaren. Domaren gav instruktioner till oss i 

publiken, där vi stod framför scenen som vid en konsert – ”Make some noise right now”. Och 

visst lät det ordentligt. Det kom ljud från högtalare, från publikens applåder, men också från 

medtagna hockeytutor och liknande musiktävlingsaccessoarer. Det verkade alltså handla om 

att stötta rätt sound genom att själv göra ljud, så att domaren uppfattade publikens smak och 

tycke, och därmed kunde utse vinnaren. Där stod jag och funderade på vad som var bra, vad 

som var dåligt, men också vad som var speciellt med detta fenomen och som skiljer det från 

konserter, och discjockeys skivspelande i klubbmiljöer. I den här tävlingen spelades 

specialversioner av låtar, med bland andra de artister som framträdde på festivalens scener. 

Det var ofta dessa specialversioner som fick igång människors påhejande, vilket kanske 

grundades i en medvetenhet om att vi fick vara med om något unikt. 

 

Genom olika tal och användning av den specialkomponerade musiken blev publiken exalterad. 

Jag hörde någon bredvid mig säga ”Shit, de har Capleton”. Publikens fascination för olika 

musikstycken visade sig med jämna mellanrum. Musiken representerade ofta soundet, genom 

att meningar formulerats om. En låt som i originalversion heter Jah Jah City, formulerades här 

                                                 
23 URF 2005:s officiella festivalprogram. 
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om till Topaz City, med samma melodi. Konkurrensen mellan sounds skapar en verksamhet 

där versioner av låtar bara kan höras vid sådana här tillfällen. Och det unika, ja, det gjorde 

mig, liksom mina grannar i publiken, både imponerad och fylld av glädje. 

 

Soundclashen tog sin tid. Medan den fortfarande pågick drog en konsert med Tanya Stephens 

igång på den stora scenen. Hon hade tidigare spelats i en medierad specialversion tidigare i 

clashen. Så mellan de två scenerna, livescenen och clashscenen, skapades länkar. Capleton, 

Tanya Stephens och alla de andra artisterna, de fanns i vårt tält, men ändå inte. Mediering kan 

trots allt skapa närhet och unika framträdanden. Som en specialkomponerad version av en låt 

med artisten Sizzla lät göra gällande: ”It’s a pleasure being here”24. 

 

                                                 
24 Detta uttalande förekommer på position T13-s. 57, rad 1, i min transkribering. 
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Tillbaka till min bas 
Väl hemma efter en festival är det mycket som ska sammanfattas. Intryck, fotografier och 

möten skapar en grund för samtal om vad som hände. Nära och kära undrar vad reggae 

handlar om, och stämmer mediebilden av festivalen? Hur var soundclashen, undrar någon. 

Efter att själv ha svarat på en massa frågor, gav jag mig själv tid att formulera de som är av 

vikt för denna uppsats. Dessa frågor är relevanta att ställa då det mig veterligen inte gjorts en 

studie av clashpraktikers språkbruk. Användningen av det diskurspsykologiska perspektivet 

när det gäller studier av musikkultur är inte heller det så utbrett, trots att det bjuder på stora 

möjligheter. Studien bryter därför ny mark i sitt materialurval, och nyttjar ett perspektiv som 

jag gärna skulle se oftare i musikstudier.25

 

Syfte och frågeställningar 

Jag syftar till att studera den svenska soundclashscenen genom ett diskurspsykologiskt 

angreppssätt, var reggaemusikens retoriker sätts i fokus. Studier av anspråk och positioner i 

clashen, genom hur språkliga konstruktioner iscensätts, kan visa hur relationer till 

reggaemusik och samhällssyner skapas, i strävan efter klättrande i scenhierarkin. Här syftar 

jag till att använda ett intersektionellt analytiskt angreppssätt för att kunna tydliggöra 

relationer mellan konstruerande praktiker. Detta syfte relaterar till ett antal specifika 

frågeställningar: 

 

• Hur, och i vilka sammanhang, manifesteras lokala, nationella och internationella 

föreställningar? 

• Vilka positioner antas i förhållande till uttalade sociala alternativ och möjligheter? 

• Hur hanteras frågor om religion, ursprung och autenticitet i förhållande till andra 

aktörer och positioner? 

• Vilka könande praktiker förekommer, och hur manifesteras dessa? 

• Vilka ramar sätter soundclashexemplet upp för demokratisk interaktion, och vad 

innebär detta för olika aktörer? 

 

                                                 
25 Johan Söderman vid Musikhögskolan i Malmö arbetar i nuläget med en avhandling om konstruktion av 
professionella hiphopidentiteter. I ett paper vid ACSIS nationella kulturstudiekonferens 2005, så presenterade 
Söderman sitt doktorandprojekt som bygger på en diskurspsykologisk utgångspunkt. 
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Materialbeskrivning 

Utgångspunkt för uppsatsens analys är ett digitalt distribuerat ljudmaterial (i MP3-format), 

som spridits på World Wide Web. Jag har genom webbsidan www.soundclash.se, som utger 

sig för att vara en officiell nordisk soundclashsida, fritt kunnat ladda ned detta material. 

Materialet är en audiodokumentär skildring av Soundclash SM, vid URF 05. Det handlar 

alltså om en medierad skildring av händelsen som beskrivits ovan.26

 

Fyra deltagande grupper ställde upp, och förekommer därmed i materialet. En domare som 

samtidigt agerar värd, ramar in tävlingen genom att inleda de olika ronder som ingår i 

tävlingen, genom att elda publiken samt att han genomför en omröstning, i vilken publiken tar 

en stor roll. De deltagande grupperna spelar exklusivt framtagen medierad musik, så kallade 

dubplates, inom främst reggaegenrer, vid sidan av att själva framföra budskap verbalt.  

 

Deltagare, domare och publik är därmed de dokumenterade aktörerna, vid sidan av medierat 

musikmaterial och ljud där artister förekommer. Dessa artister befinner sig dock ej på plats 

vid URF. Vissa andra aktörer förekommer i den dokumenterade arenan, och benämns av 

domaren som bland annat ljudtekniker. Till detta har också efterredigering i form av 

ljudpålägg adderats. Påläggen av ljud är främst reklam för webbsidan som distribuerar 

materialet, www.soundclash.se. Tävlingsformen bygger på rondindelning, detta verkar också 

ha tagits i beaktande i samband med inspelningen och digitaliseringen av det aktuella 

materialet, då det är indelat i filer utifrån ronderna. Det handlar om 14 kapitel eller filer i 

indelning, vilka totalt omfattar 132 minuter i längd. Nedladdningen av audiomaterialet skedde 

051020. Dessa filer har inte avgränsats inbördes, utan mitt materialurval utgörs av hela det 

distribuerade verbala ljudmaterialet. Allt talat material har alltså inkluderats, vilket är viktigt 

för att inte frångå producenternas tänkbara avsikt med ljudmaterialet som en helhet, trots dess 

fragmentering i olika filer.  

 

                                                 
26 En problematiserande diskussion kring skillnader i lokalt deltagande och mediering förs i Kapitel 3. 
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Transkriberingspraktik 

Att sätta en transkriberad text utifrån en annan mediekälla ställer krav på urval och betoning. 

Genom att beteckna ett skeende med nya tecken så översätter och tolkar jag materialet, vilket 

innebär att det handlar om något som kan betecknas som en politisk aktivitet.27 Utifrån detta 

har utgångspunkten för mig varit att förmedla de verbalt uttalade orden utifrån aktörernas 

förmodade betoningar. Jag har sökt meningskonstruktion, snarare än vad jag haft ambitionen 

att betona eventuella detaljer i dialekt. Mitt val relaterar till hur diskurspsykologiska 

retorikstudier söker att studera meningsskapande.  

 

Jag har transkriberat hela materialet, och i anslutning till detta lyssnat igenom det ett antal 

gånger.28 Att jag hanterat och redovisar materialet på ett specifikt sätt hänger samman med 

hur meningsskapande sker inom clashen. De dialoger som förs måste kunna påvisas, vilket 

innebär att transkriberingen måste visa på de flera lagren av tal. 

 

I min presentation av materialet, främst i analyskapitlet, har jag valt att förenkla 

transkriberingen till en mer läsbar form. Detta innebär att långa blankstegssegment, eller 

tabbar, har tagits bort. I de fall där dessa luftrum haft större vikt, såsom i relationer mellan tal 

och musik, har blankstegen dock fortsatt använts.29 Jag har i min analys arbetat parallellt med 

läsning genom datorprogram och pappersutskrifter, för att de funktioner som bryter rader i 

datorn inte syns i utskrift.30

 

                                                 
27 Jag ansluter mig här till Potter & Wetherells (1987/1996: 165) syn på transkribering som en konstruerande 
aktivitet, där tecken re-presenteras genom en tolkning. 
28 Genomlyssningarna har skett i olika hörlurar och högtalare, vid ett flertal tillfällen för att på bästa sätt ge mig 
en förståelse kring tänkbara variationer i ljudbilden, och innehållet i det dokumenterade skeendet. 
29 För skillnader mellan mina i uppsatsen redovisade citat och hur transkriptets form ser ut så rekommenderas en 
jämförelse mellan analyskapitlets exempel och bilagan med ett utdrag ur transkriptet.  
30 Jag bifogar en text kring de detaljer och symboler som är relevanta för min transkribering. Se Bilaga 1. 
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Diskurspsykologin och min tillämpning 

 
No man is an Island [...] you can’t live in this world all by yourself  
– Dennis Brown 

 

Jag kommer här att presentera de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna 

studie. Denna teoridel skisserar också upp riktlinjer för hur jag kan använda analysmetoder i 

förhållande till min empiri. Det handlar för mig om att studera hur det i språk uttalas 

skillnader och likheter, vilket bidrar till att konstruera hierarkier. Dessa hierarkier får sociala 

konsekvenser och kan leda till materiella skillnader. Genom min språkstudie vill jag alltså 

visa på hur dialoger skapar mening kring sammanhang och fenomen, såsom vad 

reggaeartisten Barrington Levy, eller staden Uppsala, tillskrivs i en viss situation. När vi talar 

om saker gör vi det i förhållande till något annat. Utifrån dessa premisser följer här nu en 

redogörelse för mitt diskurspsykologiska angreppssätt. 

 

Som låttexten ovan anger är människan en social varelse. Människan interagerar med andra 

människor, och i möten skapas mening kring materiella funktioner liksom sociala relationer.31 

Diskurspsykologin bygger på ett antal antaganden om världens konstruktion, där människan 

som social varelse står i fokus. I en människas kommunikation med andra människor så 

skapas och redovisas mening och idéer, som är och blir avgörande för sociala positioner. Vi 

hanterar situationer som inkluderar meningsmotståndare annorlunda än när vi talar med 

människor med liknande åsikter eller sympatier. Här beror alltså kommunikationen på 

kontexten och situationen. Därför betonas inom diskurspsykologin studier av 

vardagskommunikation, där vi som forskare kan studera situationer utan att göra för stora 

ingrepp, vilka riskerar att påverka meningsskapande till att bli konstlade, eller radikalt 

förändrade. Diskurspsykologin positionerar sig därmed som kritisk mot andra 

forskningsperspektiv, vilka inte tar kontext och situation i tillräckligt stort beaktande när det 

gäller människans sociala meningsskapande.32  

 

                                                 
31 Individen ses inom diskurspsykologin som stående i dialektiskt förhållande till andra individer. Winther-
Jörgensen & Phillips (2000: 98f) menar vidare att diskurspsykologin ifrågasätter dualismen mellan individ och 
samhälle, då dessa fortlöpande står i dialog med varandra. 
32 Wetherell & Potter (1987/1996: 143) menar att representationsforskning i antaganden skapar binära poler som 
befäster teser kring att grupperna är olika. Här menar, och instämmer, Billig (1991: 14f) med Wetherell & Potter 
att tal och skrift inte bör studeras som uttryck för något (en representation), utan som en praktik i sig. Billig 
kritiserar vidare vissa tidigare socialpsykologiska teorier om människans föreställda enhetliga attityder, vilka 
inom diskurspsykologin beaktas som mångfacetterade och fragmenterade. 
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I vardagligt tal så smyger sig närmast osynliga kategoriseringar på. Det kan handla om enkla 

nästan dolda grepp, såsom deiktiska markörer. Winther-Jörgensen & Phillips (2000: 170) 

beskriver detta begrepp, som förts fram av Michael Billig, som: ”Deiktiska är de markörer i 

en utsaga som hänvisar till den konkreta utsägelsesituationen”. Därmed avser hänvisningar till 

en plats, ett här, eller en hänvisning till en grupp, såsom ett vi, till att skapa underförstådda 

presentationer av exempelvis staden Norrköping, eller gruppen man för ett samtal i. Dessa 

markörer är dock möjliga att fylla med en mängd möjliga tolkningar, vilket Charlotte 

Engblom (2004) visar i sin studie av vi-skapanden hos ungdomar i stockholmsförorter. 

Exempelvis så blir förståelse av uttalandet Vi i Norrköping, avhängigt situation och kontext. 

Innebär det vi unga män i Norrköping, eller vi politiskt aktiva kaffedrickare som nu befinner 

oss i samma rum på universitetet? För en diskurspsykologisk studie som är inriktad på 

retoriska konstruktioner blir detta en av de analyspunkter som är intressanta, då förhandling 

kring begrepp syftar till att beskriva selektiva versioner av föreställda verkligheter, utifrån 

skilda positioner. 

 

Vad är då syftet med diskurspsykologins retoriska analys? Winther-Jörgensen & Phillips 

(2000: 114) sammanfattar Wetherell & Potters teoretiska perspektiv med att syftet är att 

belysa kommunikationsfrågor, samt hur konstruktioner av jaget, den Andre och världen sker. 

Det handlar därmed om att studera maktrelaterade positioner utifrån strategier som yttrar sig 

retoriskt i social interaktion. Vidare blir diskurspsykologins syfte och gagn att den ger 

möjligheter att överbygga indelning i mikro- och makronivåer, då man i vardagsinteraktion 

kan tydliggöra maktpositioner och förhandling kring dessa.33

 

Till de kommunikationsformer som används inom den aktuella arenan hör en form av utrops- 

och svarsdialoger. Detta kallas call-and-response, och har förutom hos soundsystems sin 

bakgrund i hur baptistpredikanter kommunicerar, hur slavarbetare sjungit, samt inom andra 

kulturer, ofta definierade som svarta.34 Kommunikationen sker i denna form fortlöpande och 

                                                 
33 Widdicombe & Wooffitt (1995: 220) diskuterar hur uppdelningen mellan agent och struktur i studier av 
diskurspsykologisk karaktär motarbetas. Winther-Jörgensen & Phillips (2000: 115) menar att det inom 
diskurspsykologin finns ambitioner att närma sig det vardagliga sammanhanget, och att därmed gå från 
abstraktioner, varför de (inom diskurspsykologin) för fram begreppet tolkningsrepertoar framför diskurs, utifrån 
Wetherell & Potter. 
34 Se Jones (1988: 29) och Hebdige (1987/1997: 49, 88) för exempel. Sernhede (1996: 51): ”Det s k ’call-
response’-mönstret utvecklades i Afrika i samband med religiösa ceremonier och kollektivt arbete. Förenklat kan 
det sägas handla om att det finns en försångare som via ett utrop anger rytmen för den sång som är invävd i 
arbetet, de övriga arbetarna följer efter genom att svara”. Vidare menar Sernhede att detta mönster återfinns i 
musikgenrer som Rockabilly och förekommer inom vissa religiösa ceremonier. 
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syftar till att från talarens sida skapa och upprätthålla publikens förtroende och gillande. 

Publiken blir genom sin kommunikation domare.35 Domarroller som dessa kräver publik 

förhandling, och därmed kategoriseringar till dikotomier. Dessa alternativ kan vara 

gillande/ogillande, passande/opassande, rätt/fel, med mera, vilket leder till olika respons 

utifrån olikartade förhandlingar. 

 

Denna något karikerade bild av alternativ är något snäv men får än så länge fungera som 

exempel. Om vi går tillbaka till mitt exempel tidigare gällande ställningstaganden mot en 

snabbmatskedja i en viss situation, och ett ställningstagande för denna kedja i en annan 

situation. Detta exempel visar hur förhandling är kontextualiserad och situerad, alltså 

beroende av sammanhang och tillfälle. För att utveckla detta något ytterligare, så menar 

diskurspsykologin, att det beroende av attityders komplexitet och människans 

identitetsmässiga fragmentering är lämpligt och nödvändigt att studera vardagssituationer. Att 

studera värderingar i en laboratorieliknande miljö blir därmed en konstlad ”icke-naturlig” 

miljö för studier av kommunikation. Så, antagligen skulle de hungriga 

snabbmatkonsumenterna, jag exemplifierade tidigare, beskriva sin syn på den aktuella kedjan 

olika beroende på vem som frågar, hur frågan ställs, och i vilket sammanhang.36 Den tänkbara 

dikotomin bra/dålig, som kan teckna upp åsikter om en snabbmatskedja blir därför inte 

permanent. I ett sammanhang är föreställningarna kring kedjan positiva för en person, och i 

ett annat sammanhang negativa. 

 

Då frågan ställs i en omgivande miljö där det finns skäl att anta att det fokuseras på en version, 

eller tolkningsrepertoar, torde vårt intresse riktas mot att finna variation till detta fall i andra 

utsagor och sammanhang.37 Diskurspsykologins syn på diskurser är att de används, styrs och 

formas av människor. Detta skiljer synen på diskursiva aktiviteter från andra teorier, där 

                                                 
35 Gerard & Sidnell (2003: 273) beskriver hur språkliga (här, patois-) kunskaper hos publikdeltagare är en 
förutsättning för att kunna svara på de förekommande call-and-response-elementen (inom Torontos Drum ’n’ 
Bass-scen). De som inte har dessa kunskaper, menar Gerard & Sidnell, kommer inte att kunna delta i 
interaktionen. Detta menar jag är en något begränsad syn, då det handlar om en kollektiv interaktion där 
intersubjektiva publika kontakter kan överbygga språkproblematiker. 
36Wetherell & Potter (1987/1996) menar att materialet bör spegla ett antal aspekter av utsagor, så, vid sidan av en 
intervjustudie kan även dokument användas för att påvisa variationer i tolkningsrepertoarer. Wetherell & Potter 
(1992: 99) menar även att man bör ta den sociala påverkan i intervjusammanhang i beaktande, varför en 
diskursanalys till skillnad från andra intervjutolkningar, kan ge djupare förståelse om dialektik mellan intervjuns 
aktörer. 
37 Potter & Wetherell (1994/2001: 55f) menar att sökande efter variationer i material är en av de viktigaste 
analysaktiviteterna, då det kan påvisa utsagors konstruktioner kring diskurser inom ett sammanhang, men också 
vid skilda sammanhang. Till variation räknas också uteslutna möjligheter, såsom, att belysa varför det ges 
företräde till en tolkning framför en annan i en given situation. 
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människan snarare är bärare av diskurser. Detta positionerar diskurspsykologins Jag-syn till 

att vara styrd, men också styrande.38 Med utgångspunkt i människans möjligheter att påverka 

språket och de kontextbaserade tolkningsrepertoarerna så görs diskurspsykologiska studier 

med fördel därför utifrån material som kan härröras från olika situationer och sammanhang, 

vilket kan påvisa subjekts fragmentering, utifrån olika kontextuella förutsättningar.39  

 

Widdicombe & Wooffitt (1995: 119) menar att människor i sin språkliga praktik återger 

specifika händelser och egenskaper genom skilda beskrivningar. Förklaringen till detta kan 

enligt författarna vara att framställa en bild av sig själv på bästa tänkbara sätt. I sitt material 

finner Widdicombe & Wooffitt självpresentationer av personer som menar att deras uttryck 

som punkare relaterar till känslor. Utifrån detta konstrueras en äkthet kring det (upplevt, 

nästan ofrivilligt) valda uttrycket och stilen.40 Denna äkthet som skapas åsyftar att skapa 

kategorier för avskiljande mellan ett Vi, och ett de Andra. I fallet med de studerade punkarna 

är kategoriseringarna konstruerade kring äkthet mot sig själv och kulturen.41 Widdicombe & 

Wooffitt (1995: 219) menar att identiteter inte uppnås genom individuellt arbete, utan genom 

social handling och mellanmänskliga relationer. Att uppleva sig vara, eller bli definierad som, 

en autentisk och äkta person sker utifrån bedömningar av personens handlingar i relation till 

andra människor och kulturella dogmer. Denna äkthetspolitik tydliggör hur människor utifrån 

definitioner och handling blir kategoriserade. Dessa kategoriseringar får i sina olika skepnader 

konsekvenser för levnadsförhållande världen över. Även om vi i dagens Sverige sällan talar 

om ras, så är denna konstruktion fortfarande verksam. Konstruktionen av de Andra, 

exempelvis Afrikas svarta, bygger på politiska överenskommelser kring generaliseringar, 

vilka får sociala konsekvenser.42 Genom reduktioner och syner var variation inte ges hänsyn 

blir världen svart och vit, och gråzonerna försvinner. 

 

                                                 
38 Winther-Jörgensen & Phillips (2000: 24) visar på hur deterministisk kontra socialkonstruktionistisk diskurssyn 
hanterar människors relation till diskurser. I grova drag så hävdar den förra att människan är slav under språket, 
medan den senare föreslår att vi är både herrar och slavar under språket. 
39 Se Edwards & Potter (1992) för en diskussion kring jämförande av olika utsagor. 
40 Begreppet presentation används här framför representation i syfte att frångå vad Widdicombe & Wooffitt 
menar är en dualism, där det senare begreppet visar på skillnader mellan det åsyftade och det uttalade. Här är det 
uttalade, alltså förekomsten, som står i fokus, varför presentation av en version är lämpligare att använda i 
teoretiska resonemang (för vidare läsning, se Widdicombe & Wooffitt, 1995: 134) 
41 Widdicombe & Wooffitt (1995: 144-52) visar på punkares föreställningar om egenskaper för att kunna 
inkluderas, respektive exkluderas i gruppkategorier. Norman Urquía (2004) tar i en artikel upp autenticitet och 
utmaningar inom Londons salsascen. Utifrån vissa positioner kan enligt Urquía förhandling ske, dock ej från 
andra. Förhandlingspositioner utgår från diskurser kring etnicitet, erfarenhet och kultur. 
42 Winther-Jörgensen & Phillips (2000: 52) tar upp hur utsagor om grupper skapar förenklade kategorier, vilket 
också får Oss som grupp att bli en enhet. Skillnader upprätthålls, men döljs därigenom. 
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Men dessa gråzoner existerar, åtminstone om vi studerar människors varierande utsagor om 

sin omvärld. I tal och skrift så används olika diskurser eller tolkningsrepertoarer, vilket skapar 

variationer i människors presenterade budskap, från en tolkningssituation till en annan. Detta 

gör ett subjekts identitet till rörlig och fragmenterad, utifrån kontextuella förutsättningar. 

Exempel på detta går att hitta i diskurspsykologiskt inriktad forskning där det visats på hur 

bland annat inställningar till främmande kulturer varierar. Exempelvis så har människor i ett 

sammanhang gett uttryck för liberala antirasistiska diskurser, och i ett annat sammanhang 

uttryck för inskränkta, främlingsfientliga och rasistiska diskurser.43 Här uppstår alltså en 

problematik kring att kunna kategorisera människor med dessa varierande åsikter. 

Förenklingar och reduktioner kan därmed sägas vara något av en fiende för 

diskurspsykologiskt inriktad forskning, som snarare strävar efter att visa på motsägelser och 

komplexitet. Det handlar alltså om att dekonstruera dessa förenklade kategorier och 

sanningsanspråk, utifrån studier av människors skilda utsagor om verkligheten. Som jag nu 

visat behöver vi se diskursanvändning ur ett kontextuellt perspektiv. 

 

Wetherell & Potters begrepp tolkningsrepertoar översätts och utvecklas i Winther-Jörgensen 

& Phillips (2000: 114) till innebörden: ”Med tolkningsrepertoar menar vi den uppsättning 

begrepp, beskrivningar och sätt att tala som i stort sett kan skiljas från varandra och som ofta 

finns samlade kring metaforer eller livfulla bilder”. Det handlar alltså om ett diskursbegrepp, 

som formulerats till Interpretative Repertoires, eller på svenska just tolkningsrepertoar i det 

syftet att betona kontextuell situering och perspektivets fokus på studier av handling och 

förändring.44 Flera diskurser används i denna syn alltså av personer i specifika kontexter, för 

diskussion, förhandling och påverkan. Det är detta bruk och dessa förhandlingar som 

diskurspsykologins retorikstudier intresserar sig för.45 Varför gör vi vissa kategoriseringar 

och framställningar i en specifik situation? Jag avser att utveckla min syn på de komplexa 
                                                 
43 Wetherell & Potter (1992: 96f) visar hur en person genom retoriska grepp försöker nyansera bilden av sig själv, 
genom att distansiera uttalanden till att presentera dem som objektiva fakta. Ett uttalande kan i sig, genom 
retoriska konstruktioner, därmed bli motsägelsefullt. Billig (1991) visar hur rasistiska gruppers retorik syftar till 
att positionera sig gentemot etniska grupper, men också mot mer ideologiskt orienterade fiender. Ett högerparti 
kan därmed solidarisera sig, åtminstone retoriskt, med en upplevd etnisk fiende, för att positionera sig i kampen 
mot exempelvis ett annat parti. 
44 Se Wetherell & Potter (1992: 90) 
45  Studier av retorik blir här en kritisk granskning. Johannesson (1990: 154) tar upp retoriken som 
talekonst: ”Retorikens mål är nu att beskriva och analysera de latenta möjligheter i språket som exempelvis 
figurerna erbjuder, så att man medvetet kan utnyttja dem i skilda situationer. Det är denna medvetenhet som 
skiljer den tränade, den utbildade talaren från andra – detta är hans ’konst’. Men till denna konst hör också att 
man kan göra den osynlig. För åhörarna skall det verka som om orden, fraserna, figurerna framtvingas enbart av 
ämnets natur och talarens känslor. De skall synas naturliga”. Johannessons beskrivning görs utifrån studier av 
klassiska retoriska framställningar. Här står en uppgift i att utveckla kritiska studier av vardagens retoriska 
konstruktioner, vilket diskurspsykologin föreslår. 
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förhållandena gällande det aktuella exemplet Soundclash SM i analysdelen. Men för att 

avslutningsvis i denna teoriinledning visa hur musik och raskonstruktioner hänger samman, 

och ger varandra mening, så är Guthrie P. Ramsey Jr. (2003: 37) uppmärksammande av att 

människors kategorisering av musik hänger samman med hur etniska grupper konstrueras, ett 

tydliggörande exempel. Kategorierna står även i dialog med varandra, bland annat genom 

historiebruk i samtiden. Med anledning av att ras- och etnicitetskategorier relaterar till 

musikgenrer och vice versa, i konstruktioner av grupper och genrer, så blir detta vidare en 

punkt som står i analysens intresse. Även Bjurström (1997: 45) har visat hur musikgenrer, 

såsom världsmusik och root music skapats utifrån etnicitetspremisser, där konstruktioner av 

de Andra inordnas under genreetiketter. Det tycks finnas mycket att studera. Utifrån 

antagandet av att musik är rasifierad krävs även analyser om musikifiering av 

raskonstruktioner, likväl som andra kategoriers dialektiska samspel. 

 

Beroende på materialets karaktär och min transkriberingspraktik har jag varit tvungen att 

anpassa metoden. Som jag hittills visat så kan teorin anpassas för att närma sig praktiska steg i 

ett metodbygge. Utifrån bekantskapen med mitt material och teoretiska perspektiv så redogör 

jag vidare för den process som analysen inneburit. De avgränsningar och förhandlingar som 

jag nödgats göra, för att kunna hantera denna studie, avhandlas under nästkommande rubrik.  
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Metod och kritik 

Utifrån beskrivningen ovan av diskurspsykologins intresse för hur retoriska framställningar 

skapar möjligheter till positioneringar av aktörer, genom bruk av diskurser kontextuellt, så 

kommer jag här att beskriva de metoder som jag utgått från i min analys. Jag inleder först med 

att beskriva de punkter jag tagit i beaktande för min analys, för att sedan gå vidare till vilka 

problem mitt arbetssätt kan ha inneburit. För en beskrivning av min metod gällande 

materialinsamling och transkriberingspraktik så hänvisar jag till ’Materialbeskrivning’ 

och ’Transkriberingspraktik’ ovan. Där beskrivs min transkriberingsform, vilken också är en 

del i min analysmetod. Jag avslutar denna rubrik med att relatera till sociala perspektiv i 

tidigare reggaeforskning. Denna rubrik sammanfattar och utvecklar de tankegångar som 

presenterats så här långt. 

 

När det gäller diskurspsykologiska studier så föreslår Winther-Jörgensen & Phillips (2000: 

117ff) liksom Potter & Wetherell (1994/2001: 52-62) ett antal punkter på hur analysens 

stegvisa arbete kan företas. De första författarna föreslår till en början att begränsning och 

motivering av material och hantering av detsamma görs. Material som publicerats eller finns 

tillgängligt i skriftform rekommenderas, då det i detta kan finnas möjligheter att studera 

utsagors variation, och utan att lägga tid på tidskrävande transkriberingsarbete. Mitt material 

är, och var, tillgängligt via spridning på Internet, men fanns dock ej i skriftform, varför 

transkribering av ljudmaterialet gjordes. Detta var mycket riktigt en tidsödande problematisk 

aktivitet, som avklarades genom fyra veckors arbete. Det finns dock, som jag ser det, fördelar 

med att själv transkribera ett material. I denna fas bekantade jag mig närmare med formen för 

tävlingen, samt hur aktörer kommunicerade och gav skilda utsagor i olika ronder. Detta var en 

givande ingång till det vidare analysarbetet.46  

 

I och med min lyssning, transkribering och läsning, där transkriberingen i sig konstruerats för 

att påvisa social interaktion, uppkom ganska snart teman under vilka jag såg möjligheter att 

ordna utsagor. Temaindelningen ger möjligheter att se likheter och skillnader i uttalanden som 

aktörer gjort. Potter & Wetherell (Ibid.) beskriver sin hantering av stora materialmängder som 

ett arbete där ordbehandlingsprograms sökfunktion används för att hitta teman. Mitt arbete har 

delvis fungerat på samma sätt, men jag har även arbetat med utskrifter och kategoriserat 

materialet i denna form. Problemet med att enbart söka i ordbehandlingsprogram är bland 

                                                 
46  Potter & Wetherell (1987/1996: 165) tar upp transkriberingsarbetets problem som tidsödande och dess 
kvaliteter som att man får en bra överblick av materialet.  
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annat att dess funktioner ibland inte tar de transkriberade ordens konstruktioner i åtanke. Att 

söka efter ett ord ger inte närliggande uttryck som svar, och det finns därmed en risk med att 

missa viktiga kringliggande utsagor.47 Därmed har upprepade läsningar av hela materialet 

varit något jag lagt tid och energi på. Tematiseringensprocessen inkluderade olika typer av 

läsningar, de där jag åsidosätte reggaespecifika soundclashläsningar, och de där jag drog nytta 

av de diskurser som förs fram som relevanta i tidigare forskning (vilken lästes in parallellt 

med läsningar av materialet). Olika roller i läsningen har gett mig möjlighet att relatera till 

olika fenomen och samhälleliga företeelser. Läsningen har alltså gjorts stegvis, där mina 

växande kunskaper gett nya uppslag vartefter arbetet fortlöpt.48  

 
Efter dessa tematiseringar gick jag vidare i analysarbetet, med funderingar kring varför saker 

och ting presenterades som de gjorde i varje enskild utsaga, och inte utifrån andra 

tolkningsrepertoarer. Varför detta nu? Frågor som denna gav mig, utifrån en detaljsyn på 

enskilda meningar, vidare uppfattningar om hur konstruktionen i stort kunde tänkas fungera. 

Varefter jag fått inblick i förekomst av olika begrepp och utvecklat tankar kring vilka 

sammanhang dessa relaterar till så gav jag mig vidare in på att se samband och 

meningsskapande som strategier mellan olika aktörer. Där blev skillnader, likheter och det 

uttalade, likväl som det outtalade något jag intresserade mig för.49

 

I tidigare forskning om reggae och ungdomskultur går det att identifiera diskurser som också 

ingår i de tolkningsrepertoarer jag studerat. Banden mellan denna soundclashkontext och 

tolkningsmöjligheter i andra situationer utgjorde även det en del i analysarbetet. Likheter och 

motsägelser behandlas i analysdelen, likväl som i det sista kapitlet där banden mellan tidigare 

forskning och min analys knyts samman. Potter & Wetherell (1994/2001: 62) kallar 

detta ”Cross-referring discourse studies”, vilket kan ge nya infallsvinklar utifrån tidigare 

                                                 
47 Denna metod av sökning och klipp-och-klistra de närliggande meningarna i tematiserade filer beskriver Potter 
& Wetherell (1994/2001: 52, 55). Jag menar utifrån deras beskrivning av sökande efter variation att upprepade 
läsningar är nödvändigt då olika retoriska grepp inte nödvändigtvis centreras kring samma sökbara begrepp, även 
om de relaterar till samma tematik. Min studie har tagit inspiration av sökande efter variation, men med något 
modifierade verktyg, där läsning prioriterats framför direkta sökningar. Jag har hämtat inspiration från Winther-
Jörgensen & Phillips (2000: 117ff) och Engblom (2004) vilka rekommenderar, men även praktiskt söker efter 
pronomen och skiftande subjektpositioner. Detta arbete har involverat en del arbete i 
ordbehandlingsprogrammens sökfunktioner. 
48 Winther-Jörgensen & Phillips (2000: 28) ser en fara i att studera områden man själv ligger ”för” nära, då man 
kan missa att behandla förgivettagna egna erfarenheter. De rekommenderar en antropologisk blick för att närma 
sig materialet. Detta har som beskrivs ovan varit en del i min analys. 
49 Detta styckes innehåll är jämförbart med de punkter som Potter & Wetherell (1994/2001: 55) beskriver för 
analysarbete. 
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studiers resultat. Detta ger även möjlighet till att påvisa nya versioner för att därigenom 

möjliggöra teoriutveckling.50

 

Hur har då tidigare studier om reggae och populärmusik hanterat metodfrågor gällande 

meningsskapanden? Litteraturprofessorn Carolyn Cooper (2004) antar i sin studie av 

jamaicansk dancehallkultur ett perspektiv där social interaktion sker genom låttexter och 

artisters kommunikativa verksamheter.51 Hennes utgångspunkt är därmed att studera låttexter 

och dess potentiellt mångfacetterande meningar, beroende av reggaemusikens 

transnationalitet och lokala approprieringar. Som Cooper (Ibid. 208) uppmärksammar kan 

givetvis musikens långväga geografiska och kulturella spridning innebära 

avkodningsproblem: ”…Especially when the cultural product is exported and, in the process, 

stripped of its layers of indigenous meaning, it becomes subject to much misinterpretation in 

its new context of appropriaion…”. Jag menar att detta alltid är en fara eller möjlighet, oavsett 

geografiskt avstånd, vilket kan öppna upp för diskussion kring sanningsversioner och 

maktpositioner. Cooper diskuterar vidare språklig översättning som en fråga om ideologi.52 

Till detta vill jag utveckla min syn på att språklig praktik i sig alltid är färgad av 

vardagspolitiska praktiker. Även om en tolkning stämmer överens med avsändarens 

intentioner bör vi se den som politisk, då den utesluter andra kategoriers tolkningar av 

potentiella betydelser och verkligheter. Coopers betoning av frågor kring sanning, eller en 

autentisk urkund, ställer jag mig tveksam till. Hon menar att när dancehall 

blir: ”…incorporated into the global economy of the multinational entertainment industry, [it] 

raises complex ideological issues of ’authenticity,’ ’identity,’ and ’diaspora politics” (Ibid. 

251). Här tillskrivs nationella arenor och aktörer autenticitet. Jag menar dock utifrån detta att 

det krävs internationell spridning av kultur för att en nationell arena ska kunna mobiliseras 

som autentisk, till skillnad från de andra arenorna. Detta handlar om maktanspråk och 

trovärdighet, lokalt såväl som internationellt. Vi bör studera texters och utsagors retoriska 

konstruktioner för att se inom vilka domäner motstånd görs. Däri kan litteraturstudier som 

Coopers vara en del. Vi bör också fråga oss vad motstånd innebär när kulturen når olika 

arenor, lokaliteter och kulturer. Kan motstånd innebära makt i en annan kontext? 
                                                 
50 Winther-Jörgensen & Phillips (2000: 148) menar att dialoger mellan empiri och teori skapar möjligheter till 
teoriutveckling. Dock så bör vi som Wetherell & Potter påpekar (1992: 103) inte låsa fast våra förgivettagna 
idéer, som kan komma utifrån tidigare forskning, vid studier av diskurspsykologisk karaktär. 
51 Jones (1988: 117) menar att textanalyser av musik är problematiska, då han anser att de inte ger möjligheter 
till att se hur konsumenten producerar skilda meningar, då texter och uppfattningar kan vara motsägelsefulla. I 
min studie står dessa motsägelser som viktiga att undersöka, varför Jones kritik inte bör gälla studier med 
ambitioner att studera texter utifrån meningsskapande på flera nivåer, med tänkbara motsägelsefulla meningar. 
52 Coopers resonemang kring detta förs på ett flertal ställen i studien (2004: 168, 171, 208, 243) 
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Min roll utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är inte att framlägga sanningen med 

stort S, utan att studera konstruktioner av sanningsanspråk och versioner av verkligheter. 

Trots denna reservation så kan och bör denna studie betraktas som en intervention i pågående 

samtal om reggae och soundclashar, vilket syftar till att delge kritiska kommentarer som kan 

utveckla diskussionen vidare. 53 En av de komponenter som ovanstående beskrivna metod 

eller analysväg inte medger att studera är instrumentalt meningsskapande i musiken. Denna 

vidare studie överlåter jag åt engagerade forskare med möjligheter, vilket skulle kunna ge en 

ökad förståelse av konstruktioner och relation mellan ord, rytmer och ljud.54 Det finns alltså, 

som jag visat, olika föreställningar om meningsskapande och musik i teoretiskt och 

metodologisk avseende. Problemen som de olika perspektiven ställs inför kan kanske inte 

lösas genom en enskild studie, varför jag tvingats välja och prioritera. Här har tidigare 

forskning om reception och meningsproduktion fått mig att söka mig bort från studier av 

något som kanske skulle kunna betecknas de äkta rötterna, till hur dessa konstrueras?55 

Problematiken, och det avgörande för tillgodogörande av studiens resultat, blir därmed hur det 

läsande subjektet positionerar sig till kulturell essentialism respektive konstruktionism utifrån 

social interaktion. 

                                                 
53 Här ansluter jag mig till Winther-Jörgensen & Phillips syn (2000: 28, 56f, 111, 154) 
54 Simon Jones (1988: 25) menar att reggaestudier bör inkludera även rytmer och ljudmönster. Utifrån min 
läsning av Cooper (2004) och Gilroy (1992/2005: 217) antar jag dock att språklig praktik kan studeras med det 
talade ordet som avgränsning. 
55 Jag hämtade i ett för-diskurspsykologiskt stadium inspiration från Bjurström, Fornäs & Ganetz (red.)(2000), 
vilka utvecklar tankar kring mediekonsumtionens relationer till meningsproduktion hos individer. De menar att 
den passiva konsumenten inte existerar. 
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Mellanregister, en analytisk ansats 
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Disposition, Kapitel 2 
Kapitlets rubrikformer syftar till att ge en förståelse av clashens tematik. Historiska positioner 

och tid, nationalitet, ras, religion, kultur, samt framgång står som några av de teman vilka 

skapar kategorier och positioner utifrån retoriska strategier inom denna tävlingsform. Under 

den första analysrubriken, ’Introduktion’, visar jag hur förhandling om tävlingsformen kan 

företas genom retoriska grepp. Den första rubriken syftar därmed till att förklara tävlingens 

ramverk. ’Presentationer och det lokala’, ’Religion under förhandling’, ’Rötter och 

autenticitet’, ’Den fria musiken’ samt ’Det könade tilltalet’ är de rubriker som jag valt att 

tematiskt inordna analysen under. Det finns givetvis samband mellan dessa, och 

kategoriseringen syftar därför till att skapa en större läsbarhet och ökad förståelse vid läsning. 

I uppsatsens tredje och avslutande kapitel så sammanförs de tematiker som avhandlas i denna 

analysdel. 
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Introduktion 
Tävlingen är en mötesplats för människor, som agerar genom förhandling av, för att 

positionera ett sound som vinnare. Denna introduktion behandlar flytande subjektpositioner, 

förhandlingar om exempelvis tid vilket innebär strukturell osäkerhet, anspråk på begrepp och 

representation. Utifrån deltagarnas tal söker jag här inledningsvis att presentera ramarna för 

tävlingen. Exemplen som jag visar på här utvecklas vidare tematiskt i de kommande 

analysdelarna. 

  

Ett första möte 

Tävlingen inleds med att ett välkomnande görs av domaren, som tillskriver tävlingen en viss 

kvalitet genom att mena att det är de tilltalades, alltså publikens, favoritsounds som här är 

aktuella. Genom att vara först ut i clashens kommunikation skapar domaren sin position som 

presentatör av tävlingen. Positionen som domare belyses i meningen: ”So a uno a uno the 

judge. Uno tell you wah gwaan”56. Det sker i detta ingen direkt hänvisning till vem som är 

domare, men vi kan anta att denna mening åtminstone skapar en viss förståelse för vem som 

innehar domarpositionen, alltså presentatören själv.  

 

Problematiken med att befästa positioner i tävlingar där publika deltagare ingår är att de 

genom medverkan förhandlar fram de vinnarpositioner som utses. Domarpositionen blir 

därmed en position för och under förhandling, både i var makten ligger, vem domaren 

representerar, samt för domaren också en förhandling kring de aktörer som ingår, och hur 

deras positioner ska hanteras. Domarpositionen blir därmed flytande till viss del. Det 

argumenteras för att positionen är nödvändig och att den förmedlar en verklig beskrivning av 

skeendet. Hur upprätthållande och utmaningar av positioner gestaltar sig kommer att vara en 

viktig del i denna analys. 

 

En av de beskrivningar som förekommer inledningsvis kring vad tävlingen handlar om är 

domarpositionens utlåtande om: ”It ago wicked tonight, mi nah lie / Sen, you dunno, its all 

about the big trophy, so”57. Domaren positionerar sig som att ha kännedom om det kommande 

händelseförloppet, samt som att utlåta vad tävlingens mål är. Allt handlar enligt domaren om 

                                                 
56 T1-s.2, rad 3 
57 T1-s.2, rad 23-24 
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att få lägga händerna på trofén, symbolen för att ha vunnit tävlingen. Domaren antar därmed i 

denna mening att det enbart handlar om en kamp för vinst. Detta förhållningssätt får stöd av 

deltagarna, som även står för oppositionella kommentarer där musiken antas vara det centrala. 

Som svar efter att Topaz känt sig angripna av Trinitys kommentar kring att de inte är 

rättrogna rastas, så uttalas: ”Yo, don’t use your rastathing against us man, [ljudeffekter] it’s all 

about reggaemusic,  we love reggaemusic, yo dunno”58. Denna mening uttalar i två led en 

åsikt om att allt handlar om reggaemusik, och vi älskar reggaemusik. Detta skapar en 

distansering till Trinity, då dessa inte kan ha förstått detta, med anledning av deras kritik mot 

Topaz religion. När musiken sätts i fokus skapar också Topaz en kategorisering, där vi 

symboliserar de med kännedom, de som älskar reggaemusik. Till detta är det tänkbart med 

respons från grupper med språklig kompetens, som sympatiserar med Topaz, och deras 

budskap att musikens position står framför religionens.  

 

Nationalstaten förs också fram för diskussion, där Topaz också relaterar till ”we love 

reggaemusic”, som nämndes ovan. I sin positionering av nationalstaten och ursprung föreslår 

Topaz att ursprung inte är av betydelse, då vi älskar reggaemusik: ”You come lika makin a 

thing about you have to be westindian or something to to play reggaemusic come on man. Ah 

Sweden, we represent and we love reggaemusic”59 . Dock så omnämns Sverige, och vi-

skapandet fortsätter, vilket bygger på kategoriseringar av en Andra motpart. Denna retorik 

uppmärksammas och för fram en förhandling kring rasism. Trinity svarar i sitt nästa 

framförande på uttalandet med: ”And Topaz donn bring no racism over here, beccaa Flars is 

more swedish than you. So, don’t talk about black people and white people, we have the 

swedish, the westindian, the indian, we international”60. Topaz vi-skapande och representation 

av det land som alla sounds förväntas representera genom tävlingens namn i sig, Soundclash 

SM, gör att Trinity kontrar med ett grepp där nationalstater representerar rasdikotomier.61 

Detta föranleder också kritiken av Topaz som rasister, när det även i Trinitys utsaga 

                                                 
58 T14-s.66, rad 37-39 
59 T14-s.67, rad 2-5 
60 T14-s.67, rad 29-34 
61  För en diskussion kring nationalstatspolitik och kategoriseringar kring ras och etniciteter, se Gilroy 
(1992/2002: 48; 66ff; 78f). Hylland Eriksen (1999/2002: 60ff) gör upp med föreställningar kring nationaliteters 
kulturella renhet, där han menar att det ofta framförs tankar om monokulturell tillhörighet. Att ha sina fötter i 
spridda kulturer är för nationalistiska grupper något som ses som ett problem, som skall lösas. Detta kallar 
Hylland Eriksen kulturterrorism. Gilroy (1992/2005) diskuterar hur rasism och nationalism länkas samman i 
kamp för jämlikhet. Engelska antirasister positionerar sig, menar han, även som antinationalister. Vidare är 
rasifiering av nationen och nationalismen teman som Gilroy behandlar. 
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kategoriseras och rangordnas. Trinity föreslår att nationalitet är mätbart, möjligt att 

kategorisera och att de representerar internationalitet, genom multinationell kollektivitet. 

 

Det sker även tidsmässiga interventioner, som relaterar till historiska positioner likväl som 

aktuell tid, vilka retoriskt framställs som om de vore åsidosatta tävlingsmomentet. När Topaz 

yttrar: ”I wanna take time and large up all the rastaman in the place”62, så sker åtminstone två 

saker. Man skapar ett utrymme för en hälsning till en specifik grupp, utifrån ett av de språk 

som används av Topaz i denna tävling, nämligen engelska, till förmån för svenska. Topaz gör 

i detta fall också en intervention till de angivelser domaren uttalar: ”Right now, Topaz is 

gonna play their final tune, right now. This is where it end, Topaz is gonna play their final 

song”63. Domarens uttalande där fokus ställs till den sista låten fokuserar därmed i denna 

situation tävlingsformen till att vara musikfokuserad, med endast en låt kvar, varefter Topaz 

tävlingsdel slutar enligt domaren. Därmed blir tävlingsformen en tidsmässig förhandling 

mellan domare och deltagare genom musik, tal och utrop. Topaz skapar genom sitt uttalande 

en möjlig solidaritet med rastafaris, trots att de genom andra retoriska grepp i tidigare 

situationer positionerat sig till att musiken står före religionen. Under tävlingen sker 

solidariserande kommentarer jämte starkt kritiska. Topaz använder i sina angrepp mot 

tävlingsdeltagarna Trinity en något varierad syn:  

 
Listen, i don’t want to get personal, i’m gonna kill Trinity, i’m not gonna go personal 
Boastin, i know you’re from way back in the days, if you wanna hear foundation and 
big bloodclaat tunes, you talkin about Abyssinians. Give me Abyssinians64

 

Respekt för historien och rötter konkurrerar här med tävlingsmomentets förmåga att visa sig 

på topp. Topaz ger uttryck för en syn där de inte vill vara kritiska mot en person, med 

anledning av dennes historiskt etablerade position. Dock så svarar Topaz upp med att visa sin 

egen position som innehavare av föreställt historiskt viktig musik. Här tillskrivs egen 

kännedom och kompetens genom betoningar av musikens historiska position. Det personliga 

eller subjektiva tillåts här, åtminstone retoriskt, inte att förhandla historiska positioner, även 

om egna kompetensanspråk görs. Därmed blir det ställningstaganden mot en deltagare, för 

framhävande av sig själva, genom en dialog med historiskt positionerad musik med 

låttexten: ”Topaz a deh sound, the sound that rules the dance”65. Låttexten som framförs av en 

                                                 
62 T14-s.66, rad 35-36 
63 T14-s.66, rad 31-33 
64 T14-s. 65, rad 19-23 
65 T14-s. 65. rad 37-28 
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historiskt etablerad grupp (Abyssinians) positionerar Topaz som nummer ett, vilket också 

innebär en värdering av de andra deltagarnas. Genom denna retoriska strategi placeras Topaz 

ensamt i en konsturerad kategori för vinnare. 

 

Rondindelning 

Domaren gör i tävlingens inledning en presentation av tävlingsformen. Benämningen av 

tävlingsmomenten presenteras som: ”First round […] second round […] third round […] And 

do remember, we have dub fi dub”66. Därmed struktureras tävlingen in i tre inledande ronder, 

med en avslutande del kallad ”dub fi dub”. Struktur och regler presenteras begreppsmässigt 

som om de vore förhandlade i förväg. Men även här förs dessa upp för tolkningar och 

diskussion. I samband med att den sista delen i tävlingen ska sätta igång så ställer domaren en 

fråga kring hur formen ska företas: ”Weh dem seh, five or six dub [eko] […] Fare enuff, we 

gonna play six dubs, three fi you, three fi him”67. Här ges talet en dialogartad karaktär. En 

förhandling har skett, där domarens motpart inte synliggörs i tal. Strax efter detta yttrande så 

uttalas dock en annan åsikt, denna position föreslår att: ”No no no, six dub is six dub”, 

domaren svarar: ”Oh, six / Six, okey, allright, twelve, cool”68. Dialogen mellan domare, 

deltagare och andra öppnar upp för påverkan och manövrering av maktpositioner. 

 

Domaren delar in tävlingen i ronder, där varje sound deltar i varje omgång: ”Let me go thru 

dem rule / First round, Each sound will play, thats a non elimination round, so each sound will 

play for approxamently seven minutes”69 . Domaren för fram reglerna, som om de vore 

distanserade från hans position. Detta motsäger dock den sista raden i citatet ovan. Begreppet 

uppskattningsvis förutsätter positioner varifrån uppskattning kan ske. Därmed förhandlas tid 

utifrån dessa positioner. I slutet av rond fyra sker inlägg kring tidshantering. Frågan: ”weh a 

seh, two minutes / two minutes / one minute”70, förhandlas av domaren några sekunder senare 

till att det är en minut kvar av ronden, detta då tidskoden visar att de som frågan gäller spelat i 

dryga sju minuter. Domaren väljer dock att bryta redan tjugo sekunder senare. Tiden är som 

detta illustrerar under förhandling, mellan positioner. Domarens position är avgörande för när 

ett tidssegment startar och slutar. Tävlingens ramar är trots detta dialektiskt situerade, med 

                                                 
66 T1-s. 2, rad 29-36, T1-s.3, rad 6 
67 T14-s.60, rad 26-27; rad 29-30 
68 T14-s.60, rad 31-33 
69 T1-s.2, rad 28-30 
70 T4-s.20, rad 1-3 
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domaren som den institutionella ledaren, under ständig förhandling genom retoriska strategier 

från olika positioner. 

 

Omröstning och presentationer 

 
I know it’s gonna be unfair, but   that’s a way a clash go71

 

Domaren förklarar med sitt uttalande ovan tävlingen och dess form som en orättvis 

uppgörelse. Därmed öppnas möjligheter till strategiska handlingar upp då avsaknad av en 

objektivitet gör det hela till en smakfråga, tolkningsfråga eller en fråga om relationer. 

Vinnaren är utifrån domarens position, eventuellt, alltså inte den rätta eller den bästa. Detta 

motsäger domarens position tidigare, där han använder en retorik som framhäver regelverket 

och sin position som given, självklar och därmed ej uppe för förhandling. Olika situationer 

skapar därmed olika förhandlingsmöjligheter kring dikotomierna rättvisa/orättvisa, 

objektivitet/subjektivitet, vilket kan relatera till rastafarisynen på sanning till skillnad 

mot ”politricks”.72 Denna osäkerhet kring Sanningen under en, uttalat orättvis, clashhändelse, 

utgör bas för förhandling kring sanningsbegreppet och kan därmed utgöra kritik mot religiösa 

dogmer och tillhörigheter. Ligger det orättvisa i att det kan finnas icketroende i publiken, som 

deltar i omröstningen, eller i att alla inte kan delta i omröstningen på grund av 

språkkomplikationer? 

 

Citatet ovan redogör för ett uttalande som domaren gjorde i samband med att en omröstning 

kring vilka deltagare som skulle röstas fram till dub-fi-dub-delen av tävlingen. Med anledning 

av språkliga komplikationer kunde domaren inte ställa de frågor till publiken som syftar till 

att rösta ut ett deltagande sound. På grund av dessa svårigheter lät domaren en 

tävlingsdeltagare, i Topaz sound, ta över utröstningsceremonin, efter en viss skepsis: ”Hold 

on deh, youre in sound tonight, so / No, i can’t speak swedish. So this guys gonna talk 

swedish”73. Då domaren inte behärskar svenska så sker ett frånsteg från domarens roll för att 

de med kompetens att förstå svenska ska kunna delta i omröstningen. I och med detta blir 

språkbruket en fråga om makt där du måste kunna förstå dialektal engelska för att förstå 

soundens framträdanden, medan du måste behärska svenska för att delta i omröstningen. 

Domarens obefintliga svenskakunskaper gör honom därmed till en av de som inte hänger med 
                                                 
71 T10-s.47, rad 41 
72 Se Bjurström (1988: 46) för en redogörelse om sanningssyn inom rastafari. 
73 T10-s.47, rad 15-16 
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i tävlingsdeltagarens konkreta språkbruk gällande utröstning. Domaren gav först uttryck för 

att deltagare från sounds inte kan ta del i omröstningsceremonin, men trots detta överlåts 

rollen som värd temporärt till Rigo från Topaz Sound. Presentationer och positioner får 

därmed en dynamisk roll där gränser går att flytta. Soundclasharenan ges utifrån domarrollen 

en inkluderande karaktär, då majoritetens deltagande utifrån föreställd språkförståelse 

prioriteras före andra kunskapskriterier när det gäller deltagande i omröstningen. Clashen 

förhandlar därmed i denna situation vissa värden mot andra värden, vilket domaren ger 

uttryck för genom ”unfair”, vilket kan ställas som motsats till det rättvisa. Kunskapsbrister 

skapar därmed enligt domaren orättvisor. 

 

Omröstningen är, trots dess förhandlade orättvisor, en föreställt viktig händelse. Detta visar 

domaren genom att betona vikten av närvaro av någon som kan spela in en 

omröstningshändelse: 

 
Videoman, please to come on the stage right now, I want  e video of the crowd, 
beccaa tomorrow me no want anybody a watch it dem seh, [...] and fair 
Where’s the camera [fråga] 
Where is the videocamera [fråga]  
[Annan röst:] where is he [fråga]  
[Domaren forts:] Meh want mekk sure everyting     live on tape 
[Annan  röst:] videoman              
[Domaren forts:]  sen videoman, put you in a [...] and set forward [publikljud] 
[Domaren forts:] Videoman, come out [...] so. a deh crowd a deh [...] come here 
[publikljud]74

 

Trots vissa problem med att uppfatta domarens utsago i detalj, så visar ovanstående på en 

vilja att spela in publikens reaktioner. Här ges videobevis och mediering en roll som grund för 

bedömning under morgondagen. Denna morgondag kan sägas illustrera en arena för vidare 

förhandling efter clashens lokaliserade händelse är över. Alltså så görs här anspråk att uppnå 

konsensus utifrån medierade bevis. Domaren positionerar sig som framtida fokus för 

diskussioner kring tävlingens utfall, då han ger uttryck för potentiell kritik från ”anybody” 

mot sig själv under morgondagen. Utsagor som dessa kring medvetenhet av kritik kan åsyfta 

att avvärja tänkbara misstankar och misstro. Domaren sätter upp kategorier, ”me” 

kontra ”anybody”, var han menar att olika tolkningar av situationen görs. Här menar han själv 

trots allt att han representerar det som ligger närmast sanningen, i och med det potentiella 

framtida bruket av videobevis som försvar mot kategorin ”anybody”. 

 

                                                 
74 T10-s.45, rad 10-17 
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Då domaren fokuserar sin bevisframställning mot publikgruppen, genom att filma den, så 

kategoriseras medvetet verklighetsrepresentationerna till ett subjektivt urval, vilket syftar att 

understödja en specifik sanningsutsaga. Denna publikgrupp kommunicerar internt och med 

domaren samt soundsen, vilket föranleder en beskrivning av hur detta kan företas. Domaren 

riktar sin kommunikation till publiken, och uppmanar grupper att utifrån en syn på dikotomin 

rätt/fel ge respons: ”If a sound nah play right and dem dubs dem nah play right, tell him, go 

home”75. Grupper ska genom domarens uttalande här bedömas utifrån kvalitetskriterier, vilka 

går att kategorisera just i handhavande på rätt eller fel sätt. Dessa bedömningar förväntas en 

responsgivande publikgrupp göra, varför tre aktörer involveras här, där domaren agerar den 

som sätter upp ramverket, soundet de som ska presentera dubplates på en för publiken 

acceptabel nivå för att inte leda till att bli ombedd att ”go home”. Arenans aktörer syftar 

genom detta till uteslutning genom dialog. Hur hanteras då detta? 

 
Give it up for Million Vibes [publikljud]  
Wow [publikljud]  
The bretha dem have a vibes 
With the Millions76

 

Ovanstående medger inte någon beskrivning av de förekommande publikljudens karaktär, då 

dessa är av en ytterst komplex karaktär på olika frekvenser och komprimerade ljudmässigt. På 

samma sätt som detta ställt till problem för mig i min transkribering är detta en potentiell 

problematik i omröstningssammanhang. Hur avgörs antalet positiva respektive negativa röster? 

Detta kan ställa krav på flera direkta frågeställningar för att tydliggöra uppfattningar bland 

publikgrupper. Formen för clashen bygger på att domaren kommunicerar med publiken 

mellan ronderna och soundens framträdanden, varför fokus på domaren försvinner i och med 

överlåtandet av scenen till ett sound. När domaren öppnar upp för respons, som citatet ovan, 

så sker detta i relation till andra uppmaningar som förekommit tidigare. Ljuden från 

publikmassan framstår vara av hyllningskaraktär, med fokus på applåder, visslingar och 

hockeytutor. Den tidigare uppmaningen om ”Go home” förekommer här inte, åtminstone inte 

på ett sätt som gör det möjligt att urskilja från andra publikljud. Detta skapar en problematik 

kring medierepresentationer och tolkning, vilket inte behandlas i situationen kring video-

”bevisningen” som beskrivs ovan. Tekniken ges här en roll som objektiv brobyggare mellan 

föreställda subjektiva diskussioner, i strävan efter att skapa ett konsensusbaserat kollektiv. 

 
                                                 
75 T5-s.25, rad 18-20 
76 T7-s. 35, rad 3-9 
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Trots clasharenans lokaliserade och situerade värderingssystem så görs hänvisningar till yttre 

arenor för betraktelser och vidare involvering: 

 
And massive, don’t forget   [publikljud] 
If you wanna see this clash, please checkout 
w  w  w  dot soundclash dot s e 

 

Domarens annonsering av alternativa sätt att se clashen gör att händelsen ses som möjlig att 

representera och återge genom en virtuell gemenskap på Internet. Genom massive-tilltalet 

skapas en kategori som tillskrivs kunskaper genom att de inte ska glömma. Glömska bör 

ställas i förhållande till kännedom, varför domarens retorik svarar för att skapa 

kunskapsgrupperingar och kategorier som innesluts i en potentiell vidare gemenskap utanför 

den givna lokaliteten. De transnationella och translokala aktörerna som presenteras i denna 

kontext uppmanas därför att mötas ånyo. Domaren öppnar också upp för vidare diskussion 

kring clashens utgång genom att själv öppet annonsera en arena för den bevisning han talat 

om tidigare. 
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Presentationer och det lokala 
Talet i Soundclash SM-kontexten innefattar lokalitetsdiskurser, där förhandlingar om 

ursprung, tillhörighet och samhörighet diskuteras. Ovan diskuterades några av de strategier 

som utesluter och innesluter. Vidare utvecklar jag nedan de lokalitetspresentationer som står 

under förhandling och skapar kategorier för ordning. 

 

Lokalitet som inneslutande kategori 

Uppsala är ett begrepp och tillika en plats för förhandling. Begreppet Uppsala slits mellan de 

olika deltagarna i syfte att skapa närhet, personligt tilltal och därmed en lokal bas där 

människorna som deltar skapar en inkluderande kategori. Uppsala blir i denna användning en 

identitet för människorna på tävlingsplatsen, och en uteslutning av andra identiteter. Min roll 

som norrköpingsbo ställs i tilltalet åt sidan för tilltalet ”Uppsala”. Kategoriseringsstrategier 

som dessa skapar enheter i vissa situationer som dock inte nödvändigtvis betonas och 

upprätthålls i andra lägen. Domaren ger i sitt värdskap uttryck för ett sammanhang där 

Uppsala kan sättas in: ”Uppsala, Sweden [echo] / All a who come fi see di Topaz, let mi see 

di hand right now [echo, ohörbara ljud] / Allright, ago wicked”
77

. Domaren kommunicerar här 

genom en metod som påminner om call-and-response. Respons uppmanas från de tillresta, nu 

benämnda Uppsala-aktörerna, för att höja sina händer om man är på plats för att se Topaz. 

Aktörer skapar därmed möjligheter till, utifrån handling kopplad till plats, publika 

närvaropresentationer. Detta kollektiva tilltal av Uppsala kan syfta till att skapa gemenskaper 

utifrån olika tänkbara tolkningsrepertoarer. Användning av en lokalitetsdiskurs kan därmed 

tyckas avpolitisera tilltalet, om man jämför med mer riktade uttalanden till grupper som 

rastafaris. Clashens syfte med att avskilja tävlingsdeltagarna och därmed också 

supporterkategorier åsidosätts här och utmanas genom enhetsskapande kategorisering inom 

tävlingens ramverk och kontext. Detta följs dock upp med att skapa kategorin Topaz-fans, 

vilket nödvändigtvis inte stämmer överens med det förra tilltalet. Vi kan därför se hur 

domaren skapar breda grupptilltal, för att därefter rikta specifika budskap i en mer snäv 

riktning. Denna kategoriseringsstrategi där domaren delar in en större grupp i delar besvaras i 

de retoriska strategier som förs fram av de olika sounden för att närma sig publiken. Alla 

sounds använder i olika situationer begreppet Uppsala som tilltal till publikgruppen. Detta gör 

att sounden syftar ställa sig som representanter för arenan, lokaliteten, och detta framför andra 

                                                 
77 T1-s.2. rad 19-21 
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som gör anspråk på begreppet. Uppsala blir här ett grepp för att hantera arenan för 

soundclashdiskursen. Utgångspunkten blir därmed att kontrollera begreppet med innebörd: 

 
For a Topaz run the keys fi the city 
[...] Topaz a deh big big sound 
Again, Topaz run the keys for di dancehall, you know that78

 

Inneslutning och uteslutning beskrivs här utifrån innehavande av en gatekeeper-position, där 

makt och styrning sker genom kontroll av staden, platsen och genren. Detta skapar 

möjligheter att diskutera kontroll och storhet i relation till varandra. Det synliga och uttalade 

blir här ett grepp för att styra scenen. Citatet ovan kommer från en specialversion av en låt 

som Topaz använder. I denna utsaga positionerar artisten soundet som unikt och styrande. 

Men de strategier för representation och det unika som sker ställs hela tiden under förhandling. 

Denna clashkontext visar på hur artisters fortlöpande inspelningar för olika sounds innebär 

direkta konfrontationer, där de olika inspelningarna kan mötas, och därmed visa på en artists 

situationsbundna förhandlingspositioner. Två sounds kan här alltså tävla mot varandra genom 

en artists flertal specialkomponerade låtar och utsagor. Citatet ovan (det sista i den här 

beskrivna situationen/förhandlingen) föranleddes av en diskussion, efter att en artist som 

spelats tidigare nu skulle brukas ånyo: ”[Trinity DJ:] Well, Freddie McGregor couldn’t have 

voice a tune like that for Trinity. Him have to voice a better tune, [tutor] and a bigger tune 

[tutor]”
79

. Uttalandet följdes också av en låt med Freddie McGregor. Efter att denna låt spelats 

av Trinity, så gick turen över till Topaz, vilka påannonserade sin sista låt med artisten: ”I 

know you have one or two Freddie McGregor”
80

. Inledningen av denna låt redogör för en 

position där Topaz hyllas som nummer ett:  

 
Now big respect from Freddie McGregor, sen, me a have set the question, who a deh 
biggest sound in a Sweden, Topaz, who have the baddest dub dem, Topaz, who play 
the best selection, Topaz, who have the most girls, Topaz81

 

Här blir kampen mellan de två sounden som använder sig av samma artist kring att definiera 

vilka kvaliteter olika verk innehar, vilken mängd specialkomponerad musik som ett sound har 

tillgång till, samt vilka uttalanden som artisten gör i sin utsaga. De konkurrerande versionerna 

som framläggs genom samma artist kan tyckas motsägelsefulla, men de visar på hur strategier 

                                                 
78 T14-s.64, rad 26-32 
79 T14-s.63, rad 17-20 
80 T14-s.62, rad 1-2 
81 T14-s.64, rad 8-13 
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används utifrån tidigare förhandlingar om kvalitet/kvantitet, historisk relevans och värden 

som är rådande inom clashdiskursen. Att två sounds använder samma artist för att föra fram 

olika utsagor visar på en kamp om platsen genom användning av etablerade aktörers 

medverkan. Här syftar alltså sounden genom sin retorik till att visa egna kvaliteter, i motsats 

till de andra, vilka inte når upp till samma kvalitetskriterier. Kvalitet och kvantitet framställs 

här som en del i kampen om lokala arenor och framgång. Tilltalet Uppsala som behandlats 

tidigare, jämte andra lokalitetsrelaterade och gemensamhetsskapande kategorier får här sin 

motpart i en medierad artist som själv ställer tänkbara publika frågor. När Freddie McGregor 

frågar sig själv vilka som är bäst och störst i Sverige, så ger han också uttryck för frågor som 

aktualiserats inom den givna lokaliteten. Topaz strategiska användning av en sån här 

frågeställningsretorik kan göra att de som aktualiserat liknande frågor här ges möjlighet till 

vidare förhandling utifrån en artists hyllningar. Kategoriseringar blir en dialogisk aktivitet 

som utgår från strategiskt arbete. Utsagor kräver här svar utifrån retorisk medvetenhet. Att 

besvara en fråga på ett kreativt sätt öppnar upp för hyllningar, medan misslyckanden kan 

innebära att hamna i en problematisk sits.  

 

Förhandling kring positioner genom språk kräver dock fortlöpande även hänsyn till 

förhållningsregler som domaren delgivit. En av dessa regler är: “do not play back any sound 

that play already”
82

. Utifrån detta direktiv blir möjligheten att spela helt valfri musik 

begränsad. Sounden måste ta hänsyn till vilken musik som spelats tidigare, och detta skapar 

ramar för vilka möjliga strategier som kan användas. Om två stycken sounds skulle ha samma 

låt med mindre variationer i sin specialkomposition, skulle detta kanske kunna räknas som 

samma låt. På samma sätt så avkrävs deltagarna att hela tiden spela musik som de själva 

tidigare inte framfört. Följden av detta blir att användningen av genrespecifika populära 

versioner begränsas. Därmed blir också publikens förkunskaper och reaktioner kring versioner 

de uppskattar också potentiellt bundna till en viss grupps framförande. En tänkbar strategi för 

att hantera inneslutning av människor i en supporterkategori för det egna soundet blir alltså att 

använda framgångsrika låtar, vilket positionerar de andra sounden i skuggan av den 

inneslutande ”framgångskategorin”. Hur kan då användning av framgångsrika och spridda 

specialversioner mötas med svar och taktiska positioner? En av de vägar som används i 

clashen är kritik av innehållsmässiga teman, såsom platsrepresentation. Om en låt gillas av 

publiken kan detta mötas med konkurrerande sounds uttalade förståelse, men också en vidare 

                                                 
82 T1-s.3, rad 8 
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kritik av vad som egentligen sägs, alltså en kritik av en artists låtversion och texter för ett 

speciellt sound. Här ger sig sounddeltagarna roller som kritiker, smakdomare och 

lokalitetsrepresentanter. Nästa stycke handlar vidare om detta. 

 

Lokalitetspresentationer och anspråk 

Utifrån jamaicanskt producerad reggae- och dancehallmusik förs budskap om svenska 

lokaliteter och mångkultur fram. Lokalitetstematiken möter här en translokalitetspraktisk 

tematik, vilka delvis hänger samman, men också kan hamna i konflikt. Vi har här att göra med 

en strid om prioriteringsordning. Sounden kan sägas diskutera om det är kulturen eller platsen 

som ska vara det centrala. Tillskrivelser av betydelse till plats och kultur sker dialektiskt, men 

retoriken som förs fram av sounden syftar till att separera dessa och kreativt rekonstruera 

deras förhållanden för att möjliggöra strategier av kritisk karaktär. I Topaz sounds användning 

av platspresentationer skapas kategorier till vilka andra lokaliteter utestängs: 

 
Det spelar ingen roll om jag är i Uppsala, var som helst eller i Jamaica, eller var jag 
är, we always represent Rinkeby. [Ljudeffekter] And also you can listen to it in the 
dubplates. I mean, den största låten som Million Vibes spelade det var Jamrock med 
Junior Gong, jättestor låt, men om du är en svensk sound, då sjunger du inte Jamaica 
Jamaica, du sjunger Sweden Sweeden, [ljudeffekter]83

 

Fokus ligger här på lokalitetsrepresentation utifrån we. Det handlar för Topaz i detta läge om 

att vara trogen sin lokalitet, och att trots utflykter, alltid representera sin hemmiljö. Talet om 

denna representation i språkformer av engelska och svenska placerar Rinkeby, Sverige och 

deras egna musikaliska verk i en flerspråkig diskurs, medan det placerar och samtidigt 

kritiserar re-presentationer av det geografiskt avlägsna som främmande. Här handlar det alltså 

om en fråga kring geografisk kontra kulturell presentation, och vad som är ett korrekt 

angreppssätt. Här positionerar sig Topaz, genom personliga pronomen som jag och we, till 

talesmän för ett flerspråkigt Sverige, där Jamaica inte kan representeras utifrån 

lokalitetsdiskurser. Dessa pronomen signalerar kategorier och gruppskapande, vilket 

utestänger människor utifrån från att representera en lokalitet. 

 

Million Vibes intar en annan ståndpunkt utifrån kritik av jamaicadiskursen i deras låtar: ”well 

if you no rate Jamaica, the dubplates you make a music fassy
84

. Här positionerar sig Million 

Vibes till att platsrepresentation ingår i en kulturdiskurs. Därmed blir geografiskt avlägsna 

                                                 
83 T8-s.36, rad 1-4 
84 T11-s.50, rad 9-10 
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platser och presentationer av dessa en del i att uppskatta den kultur som också här distansieras. 

Jamaica blir i detta tal det avlägsna som ges presentation i egenskap av kulturvärde. Därmed 

blir Million Vibes position något av translokalitetspresentatörer, vilket man kan tyda Topaz 

vidare kritik som: ”Me nah tink them play good a while ago, but is if deh sound, is like a radio 

sound, is not a soundclash sound, you come to exit boya. A Trinity and Topaz a go buclke it 

out”
85

. Topaz talar här om Million Vibes, dock ej i direkt benämning. Istället använder man 

en uteslutningsmekanik i talet om de i detta läge tre kvarvarande tävlingsdeltagande sounden. 

Trinity och de själva inkluderas, medan den tredje gruppens namn inte förekommer i utsagan. 

Vidare riktas kritiken till att de inte är ett clashsound, vilket skulle kunna vara en strategi att 

hantera Million Vibes tidigare beskrivna hantering av lokalitetsdiskurser. Deras syn på 

avståndsrepresentation relaterar Topaz till radioteknik, där radio skulle kunna innebära 

presentation av ljud, och därmed alltså en passiv hållning till interaktion. Detta skulle då vara 

till skillnad från vad Topaz tillskriver sig själva. Att representera det egna området skulle här 

alltså vara viktigt, och utgå från en praktik kring lokal aktivitet. Här står alltså en strid kring 

dialektiken mellan stolthet kring plats kontra värdering och uttryck av kultur. 

                                                 
85 T12-s.52, rad 21-25 
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Platsen som arena för mångkulturell närvaro 

Lokalitetsdiskurserna och presentationerna är av varierande typ, och de relaterar till platser 

som inte avser direkt självpresentation eller platsen för tävlingen. Som jag beskrivit ovan kan 

talet om Uppsala skapa en enande kategori. Men begreppet används också i talet om specifika 

närvarande individer: ”Uppsala, calm down / Calm down, Uppsala [publikljud] [...] Well 

Uppsala, weh are mi rastaman friends deh / Weh are my Uppsala friends deh”
86

. Här blir 

tilltalet av gruppskapande karaktär, där olika kategorier för tillhörande ställs upp. Vidare 

fortsätter talet med: ”Where all mi people from / Norway come cross / All mi people from 

Gothenburg, Malmoe, Stockholm, Rinkeby, Hässelby, Skarpnäck / weh mi fans deh”
87

. 

Lokalitetspresentationerna skapar möjligheter för kommunikation, vilket också uppmanas 

genom uttalandet ovan. De olika lokalitetspresentationerna skapar teman för samtal, eller 

kommunikativa utbyten, mellan grupper. Uttalandet skapar också en fokusering på talaren. 

Frågan: ”weh mi fans deh” syftar till att skapa respons och därmed ge värde åt att den aktuella 

talaren har en grupp av fans på plats. Benämningarna dessförinnan av olika lokaliteter för 

också fram en idé om den framgångsrike artisten som är medveten om att hans fans färdas 

långväga för att se framträdandet. Detta sätter talaren i en position där translokal och 

transnationell framgång placeras i medvetandet, och i en lokal kontext. Denna framgång kan 

utifrån ovanstående citat inte tydas som fullständig, då det genom riktade frågor till just en 

supporterkategori också antas att det kan finnas motståndare bland de tilltalade. Detta 

konstruerar och upprätthåller clashdiskursernas kategoriseringar kring lokalitet och 

translokalitet i relation till framgång och kulturutövning. De lokalitetscentrerade grupperna 

ovan benämns som om de ingår i ett sammanhang utanför clashen, vilket konstruerar vikten 

av publikens deltagande för att blir representerad av ”sitt” sound under händelsen. Dialoger 

som företas utanför arenan kan alltså syfta till att skapa ömsesidiga representationer, som 

gagnar både soundet som får fans, och fansen som får erkännande. Fansen ges också rollen 

som representanter för sina lokaliteter. I citatet ovan ger Trinity alltså uttryck för positionen 

att ursprung och representation hör samman. 

 

                                                 
86 T9-s.40, rad 12-14 
87 T9-s.40, rad 20-23 
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Till den skara av retoriska strategier för att presentera lokaliteter som förs fram är en av de 

mer intressanta en utsaga av artisten Sizzla, vilken framförs i medierad specialversion 

framtagen för denna händelse: ”I’ve always wanted to let you know that I pay the most 

respect, it’s an honor singin for you, it’s a pleasure being here / Friends, families, relatives”
88

.  

 

Dialogen som iscensätts ovan utifrån medierad musik innefattar sound och publikgrupper. 

Därmed intar den medierade musiken en position i möjliggörande av dialog kring lokaliteter, 

och för kritik av närvarande ur en strikt materiell syn. Närvarande blir utifrån denna position 

möjligt på en representationsnivå, var personen deltar utan att vara på plats. Detta i sig 

ifrågasätter nödvändigheten i lokalitetskategorisering då man kan vara allestädes närvarande. 

Trots denna kritik så finns diskrepanser mellan de medierade musikversionerna och soundens 

platsbaserade uttalanden. Som jag beskrivit ovan antar Topaz i en situation positionen av att 

representera sin egen plats. I just Topaz specialversioner sker dock translokala 

platsrepresentationer av kvalitetsgranskande typ: ”Yeah man. Stockholm sound a champion 

sound a Topaz sound, yeah man Rinkeby dem fi now”
89

. Denna specialkomponerade text 

framförd av artisten Capleton, visar på hur vissa distanserade lokalitetsrepresentationer 

framförda av artister trots allt kan tillåtas inom Topaz förhandlingsrum. Medierad närvaro är 

godtagbar på vissa premisser, vilka kan sätta krav situationellt på medvetenhet gällande 

tematiker, representation och framställning av en specifik lokalitet. Kulturell samhörighet blir 

här viktigt i framställningen av relationen mellan sounds och den avlägsna artisten. 

 

 

                                                 
88 T13-s.56f, rad 36-36; 1-2 
89 T8-s.38, rad 32-34 
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Religion under förhandling 
Tidigare rubriker har avhandlat platsen som tema för förhandling, samt de regler som 

tävlingen bygger på. Här kommer jag att knyta samman de religiösa uttryck som förhandlas i 

relation till bland annat språk, plats, kultur, strategier, tävlingsform och slutligen till den 

nästkommande rubriken ’Rötter och autenticitet’. 

 

Religion, språk och kulturgränser 

 
We a rastaman90 – Trinity 
 
And dem say we not christian or whatever, whatever. Right now, what we gonn do 
we gonn do, chase the devil out of this bumboclaat [earth]91 – Topaz 

 

Tävlingens huvudsakliga språk är engelska. Som jag tidigare visat finns en idé om diskrepans 

mellan soundens och domarens språkanvändning och förståelse ur ett publikt perspektiv, 

varför språkbyte till svenska förekom i omröstningssammanhang. När det gäller religiöst 

fokuserad förmedling så är dock språket inte under förhandling, eller förändring, på samma 

sätt med publiken i åtanke. Här står alltså engelskan i fokus. Meningar förekommande kring 

utrop som rasta, rastafari och liknande är enbart på engelska, hela clashen igenom. Här 

framstår det till en början alltså som att det råder konsensus kring hur förmedlingen av 

budskapet ska se ut. 

 

Som citaten ovan illustrerar så sker diskussioner kring tro och tillhörighet mellan de olika 

sounden. Tävlingen öppnar alltså upp för strategier och taktiker relaterade till 

religionskategorier. Uttalanden om tillhörighet och icketillhörighet möts upp med svar och 

språkliga illustrationer kring hur man handfast verkar för sin religiösa övertygelse. Här blir 

det för en grupp alltså frågan om att driva djävulen ut från jorden med hjälp av musik och 

språk.92

 

Trots utsagor om kampen mot det onda ställs Topaz mot väggen av Trinity som menar att de 

inte är intresserade av, eller kan något om kulturen, utan enbart hanterar religion utifrån 

                                                 
90 T13-s.57, rad 38 
91 T14-s.67, rad 9 
92 Bjurström (1988: 37f) visar hur det inom rastafari finns utbredda uppfattningar kring språket som ett medel för 
kamp. 
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ekonomiska aspekter: ”They playing Satta Masagana, they don’t know nothing about [...] 

rastafari [...] You don’t know nothing but the culture, them just there in a deh business”
93

. Här 

ger Trinity sina motståndare egenskaper, som enbart affärsinriktade, vilket står i kontrast till 

att ha kännedom om rastafari och kultur. De motsatspar som skapas här utgår ifrån att Topaz 

spelat en låt, vilken av Trinity tillskrivs religiöst symbolvärde och därmed aktualiserar en 

diskussion kring religionens förutsättningar i relation till andra värden. Utifrån kritiken ovan 

så aktualiseras även en ekonomidiskurs som inte är förenlig, men ändå omnämns och alltså är 

förekommande. Då kritik av kapitalism och rådande samhällsnormer är vanligt 

förekommande inom musik och kultur vanligtvis betecknad som svart, så kan detta ses en 

anklagelse mot Topaz gällande att de inte är trogna uttryckets normer, och därmed inte heller 

äkta. De skulle här alltså ha tagit ställning för Babylon och genom sin verksamhet endast 

kapitalisera på kulturen och religionen. Det andra citatet under denna rubrik visar på hur 

Topaz definierar sig själva i förhållande till kristendom. Detta skapar religiösa närmanden och 

frånsteg, vilket i sig innebär strategiska möjligheter att hantera ett begrepp och innebörder 

kring rastafari.  

 

Vilka positioner intas då gällande den aktuella kulturverksamheten i förhållande till religion 

och musik? Trinity uttrycker i sin retorik under finalomgången, som visas i citatet ovan, att 

reggaemusiken är ett uttryck med grunden i religionen, medan Topaz positionerar 

reggaemusiken som grund, i förhållande till nationalstaten som arena:  

 
You come like makin a thing about you have to be westindian or something to to 
play reggaemusic, come on man. Ah Sweden, we represent and we love reggaemusic 
[ljudeffekter] [publikljud, rop + tutor] [Citat nr två under denna rubrik, och forts:] 
[ljudeffekter] You talkin about reggaemusic, you talkin about foundation, Max 
Romeo [skriks] 94

 

De nationalstatliga och ursprungsrelaterade referenser som här görs av Topaz har sin grund i 

en för mig ej funnen utsaga som tillskrivs Trinity. De senares retorik har under clashen starkt 

fokuserat på rastafari som religion och förhållningssätt, samt andra deltagares förmåga att 

efterleva dessa idéer. Den kritik som Topaz senare för fram bygger på en föreställning om 

västindiers relation till rastafari. Topaz skapar alltså en nationalstatsbaserad förklaringsmodell 

av Trinitys utsagor kring rastafari. Då nationell tillhörighet är svårt att bruka eller anta som 

verktyg, kan Topaz tolkning användas som strategi mot utsagor kring religiös tillhörighet, 

                                                 
93 T14-s.66, rad 1-2 
94 T14-s.67, rad 2-12 
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vilket är lättare att påverka genom konvertering. Huruvida Topaz verkligen är rastafaris, 

kristna, ateister eller något annat är inte en fråga för mig här. Men den nationaliseringsstrategi 

av religion som används får till följd att Trinity pekas ut som nationalistiska kulturalister, där 

endast vissa grupper har rätt att utöva aktiviteter inom ett fält som reggae. Tillskrivelsen som 

Topaz gör här innebär att de själv kan besvara frågor utifrån nationalitetsföreställningar. Den 

svenska nationen tillskrivs i Topaz utsaga känslor kring reggaemusik, vilket skapar nationella 

kampförhållanden. Det handlar alltså, enligt Topaz, om en dragkamp mellan nationer för 

rätten till kulturutövning. 

 
Discjockey: Medierad musik: 

                                                   We nah 
smoke coke        We a rastaman 
               Topaz nah smoke no weed 
 

When you smoke your dirty coke 
And it turn you inna ghost 
Do you see       Trinity use dem chalice 
inna dem hand 

95

 

Kritik i citatet ovan utgår från att bruk av droger är fel och innebär konsekvenser i livet. Här 

räknas dock inte weed in som drog, utan snarare något att stoltsera med i och med synen av 

”chalice inna dem hand”. 96 Det handlar här om indelning i tre grupper: de som inte röker 

weed (Topaz ingår här), de som använder droger, och de som använder weed (Trinity). 

Motsatskonstruktionen mellan Topaz och Trinity visar på positioners skillnad i 

kulturutövning, där Trinity själva positionerar sig kulturellt som rastas i motsats till Topaz. 

Vidare i denna kontext för Topaz fram en kulturdiskurs, där ursprung och nation tar plats: 

 
But it’s right now, emcee some while ago, like, we no, we no smoke weed and dem 
something, you must, you mad yunno weh i seh. Jamaica me come from, is it 
backular jamaican, you know weh i [eko]. You know me ah plant [eko] hehe97

 

Här förs en tolkning av uttalandet ovan fram, som visar på att det är galenskap att sätta den 

aktuella Topaz-aktören i samband med att inte röka weed. Kultur och nationellt ursprung är 

ett vidare argument i denna retorik. Religiös retorik möts gång efter gång upp med nationella 

strategier som bygger på föreställningar om ursprung och kultur. Religions- och 

nationsdiskurserna syftar här till att visa på aktörers kulturella äkthet vilka står att finna inom 

genrekonventioner. De konventioner som jag ämnar visa på här kretsar kring ett antal begrepp 

                                                 
95 T13-s.57, rad 37-40 
96 Min kursivering. Begreppet chalice förklaras av Pollard (2000: 24) som ett ”Dread Talk”-begrepp, vilket 
betyder en pipa att röka ganja i. 
97 T14-s.61, rad 19-25 
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vilka kan användas strategiskt genom förhandling av dess betydelse. Vilka religiösa begrepp 

används då inom genren, och i vilka syften? 

 

Som jag tidigare visat är rasta- och rastafaritilltal en av de inkluderande och exkluderande 

praktiker som relaterar till religion. Definitionen av vem som är rasta vid vilket tillfälle kan 

dock variera, varför bedömningar likväl här är situerade.98 Jag har tidigare visat hur vissa 

aktörers bruk av musik- och religionsdiskurser skapat kritiska inlägg kring trovärdighet. På 

samma sätt möts en aktörs fokus på religionsdiskurs från andra aktörer med ett svar med 

utgångspunkt i strategiskt bruk av alternativa diskurser, vilket här exemplifierats genom en 

nationell diskurs. Dessa strategier har konsekvenser för arenans sociala relationer. Den 

nationella diskursen används för att belysa öppenhet likväl som statiska förhållanden. 

Rastadiskursen används i bildningssammanhang, för inkludering och distansering, men även i 

sammanhang där Zion, det förlovade landet ingår. Särskiljande mellan religion och det 

nationella är därmed problematiskt, både för rastas och andra. Trinity tillskriver sig själva att 

vara ett rastasound, och i deras musikanvändning förekommer ställningstaganden om nationer 

och kulturella representationer, där kategorier anger handlingsalternativ: 

 
Let the fire burn and burn down Vatican, and bu[r]n down, Vatican and Babylon and 
step pon the whole and’a press him out yunno kill sodomite and kill battyman 
This is the nation of the conquering Lion [...] seh. Trinity sound, Daddy Boastin, 
Fabolous, Flars99

 

Här görs ett ställningstagande till elden och dess konsekvenser. Det handlar utifrån angivelsen 

ovan att låta elden bränna Vatikanen, Babylon, att därefter trampa ned det hela. Vidare 

uppmanas dödande av sexualiteter, som enligt denna utsaga inte ska ges utrymme.100 Stycket 

ovan avslutas med konstaterandet att detta är det besegrande lejonet av Judahs nation, varefter 

Trinity omnämns i samma mening. Här skapas två stycken alternativ, vilka anger 

förhållningssätt till omvärlden. Antingen så antar du Trinitys position och blir frälst, eller så 

bränns du med de otrogna. De sexualitetsangivelser som anges refererar också de till Babylon, 

då rastafarisynen är att Babylon representerar döden och ondska, till skillnad från Zion. 

                                                 
98 Pollard (2000: 35) menar att uttrycket ”Yes Rasta” används bland ungdomar, rastas såväl som sekulariserade, 
som ett alternativ till ”Yes man”.  
99 T13-s.58, rad 6-12 
100 Cooper (2004: 160,170) definierar batty-boy som en homosexualitetsdefinition. Begreppet kan, som Cooper 
beskriver, användas för att beskriva både specifika personer, men även homosexualitetsprojektet i stort. Utifrån 
denna dubbelhet menar Cooper att fördömanden såsom ”all batty-man fi dead”, ska tolkas som länkade till 
sexualitetsprojektet, och inte till individer. Cooper beskriver vidare andra alternativa etiketter inom 
dancehallkulturen för homosexuella, såsom ”Chi-Chi Man”. 
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Babylon lokaliseras plats- och idémässigt till bland annat Jamaica och Västvärlden med 

rådande system och förekommande levnadssätt som bas för kritiken. 101  Här blir icke-

livsskapande sexualitet en representation av döden. Uttalandet ovan kan tyckas uppmana till 

direkta våldsaktioner. Denna diskussion har också uppkommit i samband med 

rastafariartisters planerade framträdanden i västvärlden, där homoorganisationer opponerat sig 

starkt mot hatbrott, våldsromantisering, med mera. Det finns anledning att i analysen utveckla 

denna religiösa nationalitetssyn där sexualitet står som en representant för värden och 

kategorier som skiljer det onda från det goda. 

 

Hur hanterar rastafarireligionen livet och döden som kategorier? Som jag tidigare antytt är 

språket inom rastafaritron i sig ett verktyg för kamp, mot samhällen och andra kulturer, vilket 

också tidigare forskning visat.102 Här antas alltså en repressiv, fostrande position i förhållande 

till en liberal sexualitetsdiskurs. Detta skapar förhållningssätt och en värld med fasta värden 

för medlemmar och potentater att förhålla sig till. Just uppmaningen till död, vill jag mena, 

behöver inte vara en önskan kring individens straff, utan det handlar snarare om en 

uteslutningsmetafor använd för beskrivning av det alternativa projektet kring en föreställd 

religiös utopi. Detta aktualiserar Ove Sernhedes (1996: 70) resonemang kring skräck, 

sexualitet och död: 

 
Liksom den traditionella sexualmoralen var ett disciplineringsinstrument är idag vår 
rädsla för döden det. Den som vågar leva livet genom att se döden i vitögat, den som 
dagligen umgås med döden och ser sin egen ändlighet – den människan kommer 
också att kräva livet! 

 

Sernhede föreslår att döden är farlig för den rådande sociala ordningen, vilket relaterar till 

retoriken kring rastafarikulturens önskan om Babylons fall. Kritiken av sexualitet genom hot 

om död kan här innebära ett avståndstagande från rådande liberala diskurser, med ett språk 

som syftar till att chocka, snarare än att uppmana direkta mordhandlingar. Sernhede menar 

vidare att med sexualitetens ökade förekomst i offentligheten, så har döden och våldet 

övertagit positionen som det tabubelagda och obscena. Här blir det offentligt tabubelagda, 

döden, alltså en strategi för att hantera rastakulturens syn på homosexualitet som icke-

                                                 
101 För en beskrivning av olika tillskrivelser till Babylon-begreppet, se Pollard (2000: 41). Se Murrell, m.fl. 
(1998: 443) för en kort utveckling av Babylons innebörd kring förtryckande politik inom specifika territorier. 
102 Bjurström (1988: 37) tar upp språket som arena för frigörelse inom rastafari. Cashmore (1983: 154; 161; 188) 
menar att rastafaris strävan efter identitet sätter upp oppositionella kategorier och symboler. Vidare så betonas 
språkets vikt för handling och positionering inom kulturen. Rastakulturen är, menar Cashmore, skapad inte 
enbart kring religion, utan också som en oppositionell livsstil, vilket leder till frånsteg från etablerad kultur och 
skapande av alternativa sociala värden. 
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livsskapande, och därmed en representation av döden. Ett upplevt dödstema kontras alltså 

med en språklig strategi som fokuserar på döden. Jag har här visat på en av rastaspråkets 

retoriska uteslutningar. Det är nu dags att se hur hanteringen av inkludering kan se ut. 

 

”I know jah jah bless we”103 , sjunger Jah Cure (i medierad form) och Axxion Pack (på plats 

närvarande vid clashen) tillsammans. Denna dialog mellan artist och sound ger uttryck för att 

gud välsignar we, eller oss. Vilka tillåts då ingå i denna vi-kategori? Detta vaga uttryck tillåter 

förhandling kring kategorisering och öppnar upp för personliga tolkningar kring att vara 

välsignad. Att kännedomen om välsignelse tillskrivs ett subjekt skapar relationer till synen på 

institutionaliserad religionsutövning. Här är det alltså individens medvetenhet om det goda 

som presenteras. Här är rastafaripraktikens Jag-språk intressant att studera. Var förekommer 

enhetsskapandet av subjekt till I and I? I kommunikativa call-and-response-mönster kan vi 

tänka att det blir svårt att använda denna strategi. När Axxion Pack kommunicerar skiljs 

mellan ett Du och Jag: ”When I say Pack, you say Axxion / I say Pack / [publikrespons]”104. 

Det förekommer inga utrop av denna typ där You byts ut mot I, då detta skulle ge en mening 

som: When I say Axxion I say Pack. Detta skulle troligtvis ställa till problem med 

tidsdispositionen och synen på positioner gällande svar. Är det då möjligt att kommunicera 

med grupper genom Jag-tilltal? Kurt Johannesson (1990: 150f) menar att det inom den 

klassiska retoriken är vanligt med att talare strategiskt framlägger dialoger med sina känslor, 

vilket skapar respons hos åhörarna. Man skulle alltså kunna tänka att Jag-språkets, I and I, blir 

en möjlig strategi för att hantera religiöst enhetsskapande genom monologartade 

förhandlingar kring egna rastafariidéer. 

 

Som jag aktualiserat tidigare så innebär en tävlingsform som utgår från ett deltagande Jag som 

möter ett annat Jag, vissa komplikationer och filosofiska frågeställningar. Att tävla mot sig 

själv är en klyscha som ofta används inom barnidrott, men i sammanhang som dessa där det 

trots allt finns ambitioner att rösta fram en vinnare bland flera deltagande grupper så 

kompliceras förhållandet mellan religion, språk och tävlingsform. Tävlingen i sig bygger på 

att det är grupper som tävlar mot varandra, vilket ofta innebär en retorik som bygger på 

distanserat tilltal. Tävlingsformen kräver därmed förhandling kring religiösa Jag-

språksreferenser. 

                                                 
103 T2-s.8, rad 2 
104 T2-s.8, rad 8-10 
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Rötter och autenticitet 
Det finns inom reggaemusik och rastafaritro tendenser till att sträva efter det autentiska. Detta 

gäller förstås många essentialistiska människor och grupperingar. Under denna rubrik studerar 

jag anspråk på begrepp relaterade till autenticitet och äkthet. 

 
Äktheten och dess lokaliteter 

Begrepp som ”Original”, ”Real”, ”Realest”, ”True” knyts i clashen till en mängd olika 

egenskaper, uttryck och aktiviteter som syftar att utmana och befästa positioner. Dessa är 

ibland kvalitetsstämplar för artister, ibland ett uttryck för äkthet, och i vissa situationer en 

referens till historisk utveckling och framgång. Argumentationer kring ursprung och äkthet 

utgår från anspråk kring lokalitet. I finalomgången ges artisten Barrington Levy en roll i 

Topaz kamp för vinst: “featuring live and direct from Jamaica, I and I veteran, original 

Barrington Levy”.
105

 Här meddelar artisten att han är med från en geografiskt avlägsen 

lokalitet. Denna Jag-språks-veteran ger uttryck för att vara originalet. Denna position kan 

Topaz sägas använda i förbindelse med rötterna för reggae- och soundsystemkultur, genom att 

inte bara ha kontakt med platsen, utan också med en äkta historisk representant. Här blir 

kontakten med Jamaica något distanserat, såsom radiosändning, vilket Topaz använt i sin 

tidigare kritik mot Million Vibes, som beskrivs ovan. Relationen till den distanserade kulturen 

bygger här alltså på situationens och framställningens förutsättningar och retorik. 

 

Förmedlingen av autenticitet och rötter är här av en sändar- och mottagarrelation, där 

translokalitet står i fokus. Detta påvisar rötternas vikt och dess lokalisering. Topaz deltar här 

alltså i en förhandling kring äkthet, där de positionerar sig som medvetna och respektfulla till 

den jamaicanska kulturen genom att föra dialog med aktörer som tituleras 

originalrepresentanter. Dialogen mellan original och lokaliserad platsrepresentation, som jag 

visar ovan, gör här Topaz till både användare av translokala representationsretoriker kring 

autenticitet, och en egen representation av den egna platsen, Rinkeby. De egna föreställda 

rötterna uttrycks genom styrning av rotrelaterade, geografiskt avlägsna, artisters 

textförmedling. Rötterna och äkthetsanspråken står att finna i den retorik som avhandlar 

relationen mellan den egna platsen, den avlägsna platsen och relationer mellan dessa som 

bygger på politiska kulturuppfattningar som möjliggör specifika budskap. De politiska 

                                                 
105 T14-s.61, rad 28-30 
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skillnader som jag visat på tidigare gällande Million Vibes och Topaz kontrovers kring en 

specifik låtversion, Welcome to Jamrock, och dess budskap utgör här ett gott illustrerande 

exempel. Då denna låt främst fokuserade på Jamaica, så uppstår en fråga om representation av 

egna kontra de Andras rötter ur ett lokalitetsperspektiv. Topaz använder som jag visar ovan av 

en radioretorik, samtidigt som de kritiserar detta fenomen hos sina motståndare. I de två 

aktuella låtarna som jag presenterar här finns dock vissa retoriska skillnader. När Welcome to 

Jamrock nämner Million Vibes så gör artisten Barrington Levy i låten ovan ett uttalande om 

att han är ett stöd till Topaz. Skillnaderna här är huruvida en artist representerar genom en 

version som fokuserar främst på låtens originaltext, eller om artisten stöder clashaktiviteter 

genom föreställt utvecklade textversioner. För att tydliggöra det hela kan kontroversen sägas 

handla om mötet mellan marknadsföringsdiskurs för artisten mot en och 

representationsdiskurs för soundet, där den senare placerar och fokuserar på soundet framför 

artisten.
106

 

Genom fokus på soundet möjliggörs en Jagcentrerad representation som kan utgå från 

lokalitetsteman vilka är potentiellt närmare för publiken. Här skapas möjligheter för 

utvärdering av platsrepresentationer och äkthet till rötter.107 I utvärderingen ges artister, av 

sounden själva, en position som värderingsmän: ”You feel the streets it’s gettin hot and Topaz 

sound a move so co-o-old”108. Här tillskriver alltså en artist som Topaz använder, You, 

kunskaper om gatan. Detta You blir avhängigt medgivanden av det följande uttalandet kring 

Topaz kvaliteter.109

 
Ideologiernas vidare äktheter 

Jag har tidigare beskrivit Trinitys uttalanden om Topaz som icke-weed-rökande. I utdraget där 

detta visas påpekas också Trinitys aktiva rökande och förhållningssätt. I anslutning till detta 

uttalades av Trinity: “A true rastaman know dat” 110 . Här kategoriseras till en början 

                                                 
106 McLeod (1999:144f) visar hur frånsteg i kulturella uttryck, hip-hop och rap, från gaturelaterade teman kan 
förändra synen på artister. Den uppskattade undergroundartisten riskerar att stämplas som sellout vid 
förändringar i sin framtoning pga. yttre omständigheter, såsom marknadstrender.  
107 Representationsdiskursen kan relateras till Forman (2000:72) som visar på rappens lokalitetsfunktion som 
testplats och arena för värdering av kvaliteter. Forman menar att hiphopkulturens starka lokalisering skapar 
möjligheter till bortsortering av icke-kvalitativa artister, och att de som därmed förs fram på bredare front utifrån 
gatans bedömningsarena till större del har möjligheter att ha goda kunskaper och kvaliteter. Chude-Sokei 
(1997:187) beskriver hierarkier och kulturvärdeskontroller för upprätthållande av värden inom rasta- och 
soundsystemkultur. 
108 T4-s.17, rad 27-28 
109 Sernhede (2002: 151, 169) behandlar ghettocentrismens framstående positioner inom hiphopkulturen, där 
äkthet mot sig själv i relation till förortsmiljön står i fokus. 
110 T13-s.57, rad 40 
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rastamanbegreppet in i två delar, true, eller sann som beskrivs här, i motsats till det tänkbara 

falska. Det äkta tillskrivs kännedom om kulturell praktik utifrån Trinitys rastaposition. 

Kritiken består här alltså i att det finns de som gör anspråk på att vara rastas, men egentligen 

inte är det, och att dessa inte besitter samma kunskaper som andra. Det handlar här alltså om 

kunskaper och inte om politik, eller aktiva val. Här förs alltså sanningen fram som något man 

tar avsteg från endast genom bristande kunskap. Därmed utesluts politiska vägar frångående 

rastafarifokuserad förhandling. Att göra val baserade på kunskap som frångår rastafari blir 

därmed inte överensstämmande med ”true”. 

 

Förhandling sker som jag visat tidigare också genom att anta positioner för att och solidarisera 

sig med olika grupper. Äkthetssyner utgår från olika premisser och kategorier, men förhandlas 

inom clasharenan i dialog med andra sounds och publiken, inom de ramar som tävlingen 

medger. Domaren medverkar inte enbart som en kulturell iakttagare, utan konstruerar också 

premisser kring vilka uppskattning, respekt och förhandling sker. Genom att fokusera på ett 

visst urval i sina uttalanden som inte är direkt relaterade till tävlingen, utan snarare till 

domarens relationer och positioner utanför tävlingen, så skapas det inom tävlingen en 

självpresentation kring vilken vidare förhandling kring domaren som subjekt kan föras. 

Domaren uttalar: 

 
Right now, i just wanna big up a few people right now inside the house 
Dem deyah, seh. Right now 
Big up all the jamaican artist, dem right now, dem innai place. Big respect 
Selassie I now, big up 
[...] Me a represent Fusion from Jamaica, me a go play when de soundclash done too, 
so111

 

Domaren presenterar sig här som representant för Fusion sound från Jamaica. Ursprunget 

betonas här, likväl som i den uppskattning som redovisas när det gäller artisterna på plats. Det 

handlar inte om respekt till alla artister, utan specifikt till de jamaicanska. Referensen till 

Selassie I sätter också domaren i relation till rastadiskursen.112 Selassie I är en viktig symbol 

för det gudomliga, och förekommer ofta omnämnd och hyllad inom rastafarirelaterad 

reggaemusik. Domaren presenterar här en bild som positionerar hans ursprung till nationalitet, 

religion, kulturellt engagemang och smak. Uttalandet ovan utgår från nuet och refererar till 

                                                 
111 T8-s.35, rad 19-21 ;27-28 
112 I november 1930 kröntes Ras Tafari till kung Haile Selassie I av Etiopien, vilket av rastafaris ses som basen 
för en enhetlig nationsformation i Afrika. Etiopien och Afrika kan alltså bli synonymer i rastaspråket. Detta 
gudomliga rike beskriver Hebdige (1977) utifrån rastafariföreställningar som den svarte mannens hem dit ett 
återtåg skall ske. 
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andra platser och tider. Vi som lyssnare får här alltså en inblick i vad som är gångbart att 

uttala utifrån domarpositionen, i en given situation, right now. Positionen medger att ta tid i 

anspråk för att utveckla den personliga berättelsen. Domarens betoning av nuet skapar 

berättelsen i en situation, som språkligt avskiljs från en abstrakt dåtid och framtid. 

Tidshanteringen här betonar personlig presentation i nuet av det som varit, och det som skall 

komma. Tid beskrivs i moment som detta som en vakuumliknande enhet, fristående från 

annan tid även om de refereras och presenteras. I citatet ovan får talet en prägel av det 

personliga berättandet vid sidan av de tävlingsinriktade momenten. Förmedling av ursprung, 

urval, och egna kulturverksamheter skapar möjligheter för andra aktörer inom scenen att 

bedöma och förhandla domarrollen vidare. Kulturellt deltagande kan vara ett kriterium som 

krävs för att få acceptans inom scenen, genom att visa på sig som en kompetent aktör, vilken 

därmed har rätt att agera domare.113 Därför blir retoriken kring rötter och egna verksamheter 

ett sätt att befästa positionen som domare. 

 

Det som hittills beskrivits under denna rubrik är hur förhandlingar kring positioner i en 

kulturell hierarki, där rastafari och Jamaica står som teman i fokus, behandlas i aktörernas 

skilda retoriska strategier. Vikten av egna rötter och representation av desamma betonas av 

flera aktörer i olika situationer. När det gäller clashens funktion som fostrande och 

pedagogisk ger Trinity i en situation, genom spelande av en medierad artist uttryck för detta 

uppdrag: ”Trinity a messenger. Teachin the youths about roots and culture”
114

. Här blir alltså 

clashen inte enbart en arena för att presentera sina rötter, utan också för att lära ungdomarna 

om sina rötter och sin kultur. Ungdomarna som grupp blir därmed skolade av de lärda, vilka 

här utges vara Trinity tillsammans med artisten Luciano, också känd som the Messenger. 

Denna retorik kring ungdom, kunskap, erfarenhet och rötter visar på en utvecklingstanke där 

erfarenhet och ålder ger möjligheter till lärande. Detta befäster tidigare teman som skapat 

bilder av reggaekulturen som en alternativ- eller motoffentlighet.
115

 Erkännanden av 

erfarenhet kan inom clashdiskursen ske genom antagande och givande av 

generationsrelaterade titlar, såsom Million Vibes benämning av Daddy Boastin som ”father 

Boastin”. Titeln används även senare av Trinity sound själva, vari Boastin ingår.
116

 Här 

                                                 
113  Sernhede (2002: 108) visar på hur ungdomar agerade med skepticism mot hans strategi att använda 
ungdomarnas ’egna’ språk. 
114 T14-s.66, rad 25-26 
115 Chude-Sokei (1997: 191) behandlar jamaicanska soundsystems roll som alternativ offentlighet, där berättelser 
om det svåra ghetto-livet gavs utrymme till skillnad från radio och andra mediekanaler. Cooper (2004: 206) 
avhandlar reggaemusikers kritik mot det institutionaliserade ’babyloniska’ utbildningsväsendet. 
116 T7-s.33, rad 37. T13-s.56, rad 32 
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förhandlas erfarenhet till titelkategorier, vilket illustrerar clashdiskursens betoning av 

hierarkier för rötter, äkthet och erfarenhet. 

 

Den fria musiken 
Inom tävlingen ges uttryck för olika positioner gällande musikens roll. Jag har visat ovan att 

musikens position förhandlas bland annat mellan att positionera soundclashdeltagarna som 

stående i fokus, eller att främst vara en marknadsföring för den medierade artisten. 

Diskussioner som dessa ger uttryck för olika självbilder, där soundclashdiskursen i sig står i 

relation till en musikindustridiskurs. Hur hanterar då deltagarna synen på musik som kapital? 

 

Trinity relaterar till en affärsdiskurs i sin kritik av Topaz, vilket jag visat ovan, så står en 

aspekt av clashen till ekonomisk vinning, vars syften aktualiseras genom diskussion. Här blir 

positionen som soundclashdeltagare potentiellt inkomstbringande. Under tävlingen ges 

uttryck för artisters relationer till en affärsdiskurs: “The man dem a gwaan wicked inna the 

first round, deh / The man dem a wholly money have spent”117. Domaren gör i detta uttalande 

sounden, vilka här benämns som man, till affärsmän vilket relaterar till upplevelser kring 

kvalitativa framträdanden. Framgång handlar här utifrån domarens position att investera 

pengar. Vidare institutionaliseras tävlingens ekonomifokusering genom betoningar på 

prispengar: “three thousand Sweden money, along with the trophy”118. Tävlingen handlar 

utifrån domarpositionen alltså om att investera i musik, för att ha möjligheter att vinna. Även i 

kommunikationen mellan sounds och publik ges, av Trinity, uttryck för relationer mellan 

musik och ekonomi: ”Listen tune fo yo money. Listen tune fo yo money, people”119, och 

senare Topaz: “You hook up dubplate, you nah spend money, a eediat dem deh”120. Det första 

citatet här kan relatera till att tävlingen företas inom festivalarrangemanget, vilket innebär att 

människor måste betala för att kunna se tävlingen. Här blir musiken möjlig att värdera i 

förhållande till entréavgiften. Trinitys uttalande sätter därmed musiken i en värderingsposition 

för publiken utifrån ekonomiska premisser. Det andra citatet avhandlar Topaz syn på 

relationer mellan ekonomiska investeringar och dubplates. Det finns två tänkbara möjligheter 

att hantera det sista citatet. Det första är att det är idiotiskt att inte spendera pengar på 

                                                 
117 T3-s.15, rad 18-20 
118 T14-s.61, rad 5-6 
119 T5-s.24, rad 18-19 
120 T12-s.55, rad 33-34 
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dubplates, medan det andra är att det är idiotiskt att spendera pengar på dubplates. Jag har skäl 

att anta, med utgångspunkt i betoning, att det sista alternativet är det mest troliga och avsedda. 

Men då de två tolkningarna är möjliga så utvecklar jag här innebörden av de båda. Den första 

relaterar till musikkvalitet som mätbar ur investeringssynpunkt. Här skulle då pengar ge 

värden som inte är möjliga utan investering. Den andra tänkbara tolkningen utgår från att 

artisternas strävan efter att representeras genom det aktuella soundet är så stor att 

musikproduktion sker separerad från direkt inblandning av ekonomiskt kapital. Här skulle då 

soundclashmusiken kunna vara ett skyltfönster för artister, vilket bygger upp deras namn i 

dialog med ett sound vilket leder till ömsesidig framgång. De olika aspekterna av hantering av 

musik som ekonomiskt bunden eller fri relaterar till artister, sounds och publik. De 

ekonomiska inslagens kvalitativa resultat diskuteras här utifrån olika positioner som alla 

syftar till att definiera vad den goda musiken är, utifrån olika politiska ståndpunkter. 

 

Vad gäller den medieproduktion som sprids via Internet så står den fri att ladda ned utan 

kostnad. De ekonomiska aspekterna koncentreras därför till den lokala inspelningskontextens 

tal och ramar. Sammantaget ger uttrycken i detta att, åtminstone publik, närvaro vid tävlingen 

och inspelningstillfället innebär direkt ekonomisk investering, medan den publika tillgången 

till mediematerialet kräver utrustning för Internetåtkomst, vilket fordrar andra förutsättningar. 

Olika interaktionsformer och påverkansformer kring Soundclash SM innebär därför olika 

insatser, i olika former. Beroende på insats, och valt forum, så ges också varierade möjligheter 

till bedömning och påverkan av vinnarpositionen. När lokal närvaro möjliggör direkt 

påverkan kan Internet snarare fungera en som arena för recensioner av den inspelade dåtiden. 
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Det könade tilltalet 
De teman som jag avhandlat har visat på kategoriseringar vilka relaterar till plats, religion, 

ideologi, erfarenhet och ålder, äkthet samt sexualitet. Under denna rubrik analyseras vidare 

tävlingens förhandlingar kring manligt och kvinnligt. I vilka sammanhang används begrepp 

som syftar att köna kategorier, och i vilka syften sker detta? Som jag visat ovan är köning och 

sexualitet samverkande utifrån rastafariretorik. De repressiva uttalandena som gjordes ovan 

kan sägas vara av en exkluderande karaktär, där homosexualitet ses som ett hot, vilket 

motarbetas genom språkliga praktiker. 121  Hur hanteras då hot inom scenen genom 

köningspraktiker? 

 
Soundboy you mama hungry, you pupa hungry, yu bretha hungry, yu sista hungry. 
Trinity a kill yu sound tonight. And you cyant put up no fi-i-ight122 – Trinity 

 

Ovanstående citat kommer från en medierad artist, vilken positionerar Trinitys motståndare i 

kategorin soundboys, vilket relaterar till oförmåga och låg kvalitet. Här redogörs också för 

denna persons oförmåga att möta Trinity sound, samt den utpekades försörjningssvårigheter 

gällande sin familj. Familjemönstret som visas ovan inkluderar mor, far, broder och syster.  

Här blir tilltalet av soundboy i relation till att dennes familj går hungrig en väg att kritisera de 

ekonomiska förhållandena som åstadkoms genom personens aktivitet. Undertexten blir här att 

kanske borde denne soundboy istället ägna sig åt andra aktiviteter än att möta de omöjliga att 

besegra, Trinity sound, såsom att istället skapa försörjning åt sin familj. Försörjningsdiskursen 

här relaterar också till ekonomiska möjligheter inom clasharenan. Att vara framgångsrik inom 

scenen skapar möjligheter till att inte behöva möta en hungrig och behövande familj. Vidare 

skapar citatet ovan en position för soundboy till att ingå i sin uppväxtfamilj, där mor och far 

fortfarande står i centrum, till skillnad från en tänkbar familj med en partner och eventuellt 

egna barn. Soundboy är alltså ett uttryck för en ung, omogen, icke-handlingskraftig 

pojkspoling som inte har förmågan att prestera inom denna arena då han inte känner till 

förutsättningarna. 

 

                                                 
121 Cooper (2004: 25f) föreslår användning av begreppet heterofobi gällande bland annat dancehallkulturens 
rädsla för olikhet. Denna rädsla gäller bland annat homosexualitet och olikheter från det rådande eller 
dominerande.  
122 T5-s.24, rad 11-14 
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“Bu[r]n a soundboy and dem nasty brethren dem”123, visar ett förhållningssätt till dessa 

soundboys. Här tar Axxion Pack ställning för ett alternativ till närvaron av soundboys och 

deras bröder eller manliga bekanta. 124  Projektet blir här att bränna ut denna del ur 

soundclashprojektet. De kvalitativa aspekterna betonas här alltså ännu en gång, utifrån ett 

könat tilltal som relaterar till föreställningar om unga mäns förekomst inom clasharenan. Var 

är då deras systrar frågar jag mig? Är arenan så könad av män så att de inte ges utrymme? 

 

 
Topaz DJ: Medierad musik: 
                   Weh mi seh 
            [ljudeffekter] 
     Listen                 say you love me 
                                 Whooooooy. Ohhh 
yeaaai.  
Always be there for me 

To guess what a say a man to woman. 
Any sound man should have a virtous 
woman. Woman you say you love me. 
You never leave me [låt stängs av 1 
sek, men forts.:]       
        Always be there for me 

125

 

Här ger Topaz uttryck för den mogne clashdeltagaren, soundmans, premisser i förhållande till 

kvinnor. Om den omogne soundboyen ovan förhöll sig till sin uppväxtfamilj skapas här ett 

förhållande till den egna mansrollen med stöd av den dygdiga och kyska kvinnan. Här 

presenteras förhållandet till att handla om kärlek utifrån moralegenskaper. Avgränsningen till 

kvinnoförhållanden utifrån soundman-rollen handlar inte bara om kvinnor i allmänhet, utan 

om en specifik eftersträvansvärd kvinnotyp, som alltid finns tillgänglig och närvarande. 

Kärlek handlar här om ett livslångt man och kvinna-projekt, där kommunikation kring kärlek 

fortlöpande fungerar som bekräftelse. 

 

Talet om människor, och då specifikt artister, könas genom betoningar av manlighet och 

kvinnlighet. Begreppet ”man called” fungerar som en introduktion för artister. Million Vibes 

använder “man called junior vibes”126 för att påannonsera en kommande låt med en viss artist. 

Här blir begreppet ”man” ett alternativ till artist. Köningen av artisten fungerar som 

rollskapande i förhållande till andra kön. Betoningen av mannens framträdande positionerar 

rollen som aktiv. Förhandlingar kring kvinnoartistroller sker, om än vid färre tillfällen. “The 

first lady of reggae, miss Marcia Griffiths, ladies and gentlemen”127 vilket Million Vibes gör 

gällande sätter den aktuella artisten i en framgångsroll samt en förhållanderelaterad könad 

                                                 
123 T2-s.7, rad 7 
124 Pollard (2000: 41) beskriver ”bredda” som ”a boy” 
125 T4-s.18, rad 4-8 
126 T3-s.10, rad 35 
127 T7-s.33, rad 8-9 
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position. Det skapas i meningen roller vilka öppnar upp för olika tolkningar. Damer och 

herrar delas upp i det publika tilltalet och artisten positioneras i en roll som skapar 

könsrelaterade relationer med publikgrupper. Betoningen av ”miss” i anslutning till artisten 

skapar också positioner kring familjeförhållanden. Här tillskrivs artisten civilståndet ogift, 

vilket relaterar till tänkbara möjligheter för giftermål. Artist- och publikpresentation utvecklas 

här från familjepremisser med köning som hanteringskategori. 

 

Familjeförhållanden beskrivs som förtroendeprojekt av en medierad artist. Trinitymedlemmen 

Flars omnämns i texten som en ansvarstagande person: “Flars. You nah go let she nine 

months pregnant. No [old yuh] nah dweet.  Oh no-o / Yuh nah go leff her wi yeh nine months 

pregnant. Wid nothing to e-eat”128. Här sätts Flars i positionen att vara ansvarstagande för en 

kvinnas graviditet. Det ges genom texten uttryck för tänkbara handlingsalternativ där artisten 

menar att Flars agerar rätt. Moralanvisningar enligt detta kan vara fostrande och relatera till 

den kulturskolning som jag beskrivit ovan att musiken ger uttryck för. Här handlar ansvaret 

om att ställa mat på bordet och försörja den gravida kvinnan. Här ska alltså ansvaret axlas av 

mannen, då kvinnan positioneras som mindre lämplig för att hantera sysslor som anskaffning 

av föda. Den gravida kvinnans roll är här aktiv som ätare, men passiv gällande anskaffning av 

föda, och tjänas där av mannen genom en aktiv hållning. Kvinnan beskrivs här som försörjd 

av mannen. 129

 

På liknande sätt försörjs vissa av sounden med musik, genom utsagor som relaterar till 

metaforer från familjemodeller: “Well, you see right now, dem is the son, and I is the father 

[tutor i bakgrunden] / Hear this big tune [eko]”
130

. Här sätter Trinity sina motståndare (i denna 

situation Topaz) i en position där den stora musiken levereras av fadern till sonen. Sonen 

relaterar som jag beskrivit ovan till den omogne, oförmögne soundboyen. Faderns 

kontrollerande aktiva roll blir här en strategi för att sätta sig i vinnarpositionen. Potensen visas 

genom att hantera liv i förhållande till död, näring i relation till det onyttiga och livgivande 

sexualitet i förhållande till det icke livgivande. Här spelar symboler och metaforer en roll för 

att inbegripa större tolkningsgemenskaper.  När: “Trinity sound don’t apologize to no 

battyboy, if you diss King Selassie, I will gunshot you boy”
131

, uttalas så sker ett antal 

                                                 
128 T5-s.24, rad 25-28 
129 Cooper (2004: 267) drar paralleller mellan användning av mat- och sexualitetsrelaterade metaforer, vilka 
påvisar det omättbara suget. Ur detta kan tänkas att ”eat” kan relatera till sexuella konnotationer. 
130 T14-s.62, rad 8-10 
131 T9-s.41, rad 24-26 
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referenser som bäst förstås utifrån reggae- och rastafaridiskursers konstruktioner. Här sätts de 

utpekade homosexuella grupperna som motpol till vilka inga ursäkter ges med hänvisning till 

King Selassie, rastafaritrons levande gud, värdetillskrivelser. Som svar på tänkbara hädelser 

av Selassie så ger artisten här uttryck för våldsaktioner. Kombinationen av tro och 

våldsrelaterade grepp skapar positioner, där det handlar om tydligt avståndstagande. Här kan 

religiösa föreställningar om krav på fortlöpande livsbejakande alltså ställas mot 

sexualitetspositioner och grupper. Därmed kristalliseras också handlingsalternativ ut för vilka 

världsbilder som är möjliga inom kulturen. Inom denna arena visas också på förhållningssätt 

till de yttre samhällspositioner som jag nämnt tidigare. Då homoorganisationer avkrävt artister 

ursäkter för att inte inleda bojkotter och kampanjer så avgränsas kulturen till ett religiöst 

fält.
132

 Här avgränsas diskussionen till att gälla de egna förhållningssätten till de Andra, 

utifrån föreställda fel och brister.  

 

Axxion Pack och en medierad artist körar här sina ställningstaganden kring tillit: “It’s only in 

the father, in we put this trust”133. Religiösa trosföreställningar presenteras här genom en 

fadersgestalt, vilket visar hur symbolik kring kön, familj och sexualitet genomsyrar clashen på 

mer eller mindre komplicerade sätt. I retoriken antas här alltså metaforer som en del i att 

skapa förståelsemodeller för religion, det privata och musikscenen i förhållande till varandra. 

Familjebegrepp kan här skapa närmanden i det motoffentliga samtalet kring nationer, då det 

relaterar till utbredda förståelse- eller förklaringsmodeller.  
 

Jag visade under ’Presentationer och det lokala’ hur artisten Freddie McGregor påannonserar 

en sekvens i finalen, där Topaz ska spela en dubplate. Artisten inleder sin låttext med att 

presentera frågeställningar som han ställt sig. Frågeställningarna relaterar till musik och tjejer 

i förhållande till kvalitet och kvantitet. Tjejerna behandlas i denna sekvens som möjliga att 

inneha ur kvantitativ aspekt.134 McGregors låttext utgår från samma tema som clashen, att utse 

det bästa soundet i Sverige. Han relaterar till denna fråga musikframgångs- och 

kvinnorelationsdiskurser. Kön och sexualitet relaterar här alltså till en nationell 

reggaeframgångsdiskurs. Som Floya & Yuval-Davis (1993/1996: 28) visat har kvinnor både 

fått: ”...signify and reproduce the symbolic and legal boundaries of the collectivity. More than 

                                                 
132 Gilroy (1987/2002: 316) diskuterar hur politikförakt inom subkulturer leder till strävan efter direkt handling 
och därmed, utifrån Castells, skapar världsbilder som smalnas av till den egna kulturen. Därmed kan dessa 
värdens fortlöpande upprätthållande vara av vikt för att befästa kulturens och världens gränser. 
133 T2-s.5, rad 28 
134 T14-s.64, rad 5-12 
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that, a female is often used as the actual symbolic figuration of the nation; la patrie was a 

figure of woman giving birth to the nation in the French Revolution – the same revolution that 

limited its universal message to the fraternité – the brotherhood of men!”. Clashexemplet, 

omnämnt ovan, var tjejerna framställs utifrån en kvantitativ innehavsaspekt i förhållande till 

framgång för manliga aktörer, innebär alltså rolltillskrivande som reproducent av mannen i 

strävan efter politiska mål, vilka kan inkludera ett utopiskt nationsbygge. Avsaknaden av 

kvinnor på scenen gör att talet i clashen därför endast blir av benämnande och föreställt 

representativ symbolisk karaktär, där kvinnan sätts in i en ram som relaterar till framgång 

inom den nationella clashscenen. 

 

Relationen mellan kön beskrivs i clashen utifrån olika premisser, i olika syften, som för att 

påvisa framgång, att hantera moralfrågor men även visa på det egna agerandet. Domaren 

uppmärksammar i sitt tilltal av en för clashen viktig person, videokameramannen som 

möjliggör bevisning av publikreaktioner: “Don’t be shy. Dem gyal a see allready” 135 . 

Domaren kallar innan detta på ”videoman” som tar lång tid på sig att följa anvisningarna, och 

komma upp på scenen. Domaren visar här på idéer om scenens funktion som arena för 

uppvisning. Att framträda på scenen kan enligt domaren vara känsligt utifrån exponering mot 

kvinnorna, som blir det andra könet. Men det finns enligt domaren ingen anledning att vara 

blyg när man redan har skådats. Jag skulle utifrån Bredströms (2002: 198) syn på nationens 

och familjens band vilja föreslå att nationella idéer här manifesteras genom exemplifierande 

sexuella föreställningar.136  Den blyghet som domaren iakttar kan svara för en medveten 

heterosexuell position var kvinnor föreställs söka män för reproduktion och familjeskapande. 

Scenens aktörer sätts i fokus av domaren, varför de idéer som här presenteras kan ses som en 

del i den föreställda reproduktionen. Att visa upp sig på scenen kräver därför solidariteter med 

budskap, vilket gör att det blir en uppvisning av heterosexualitet. Clashscenens presenterade 

värden blir därmed bandet, mellan man och kvinna, i det uttalade och tänkbart fortsatta 

sexuella utbytet. Soundclasharenan föreslås här alltså vara mer än enbart en arena för 

scenåskådande, utan också för betraktelse av andra delar av rummet och av den framtida 

världen utanför. 
                                                 
135 T10-s.46, rad 18 
136 Bredström (2002: 198) visar hur begrepp som: “’hemland’, ’modersmål’, ’fädernesland’, ’family of nations’” 
länkar samman heterosexuella familjeförhållanden med nationen. Reproduktionssymbolik exemplifieras även av 
Floya & Yuval-Davis (1993/1996: 115): ”At the symbolic level, the characteristics ascribed to women are also 
used to foster national or ethnic interests, for example, in links between the concepts of mother and nation, 
symbolism around the nation as a woman nurturing and caring for her sons. In many societies special honour is 
due to the ‘mother of the patriot’”. 
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Kapitel 3. 

 Diskanten, tjut ut i omvärlden 
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Disposition, Kapitel 3 
Detta tredje och sista kapitel i uppsatsen utgör en sammanfattning, kritik, och avslutande 

diskussion. Den är indelad i två delar, där den första innehåller kritik och reflektioner kring 

tidigare forskning. Kapitlets andra del behandlar iakttaganden kring samhälleliga relationer 

och tänkbara vidare frågeställningar både för clashintresserade personer och för framtida 

forskningsprojekt. 

 

Förhandlingens arena 
Som jag visat är clasharenan ett möte mellan medierad musik och platslokaliserade aktörer 

som soundet, publik och arrangemangsrelaterade arbetare. Tilltal från sounds och domare sker 

främst med publiken som adressater. Publiken svarar i vissa situationer på dessa tilltal eller 

uppmaningar. Kommunikationen mellan aktörerna ger respons till ideologiska förhandlingar. 

Förhandlingarna utgår dock från den språkliga problematik som jag belyst, vilken innebär 

bland annat problem vid omröstningar. Scenens roller har med utgångspunkt ibland annat 

dessa språkproblem visat sig möjliga att förhandla, och detta innebär strategiska möjligheter 

för deltagarna. Det har därmed endast varit möjligt att isolera en aktörs roll situationellt, då 

roller och positioner förhandlats fortlöpande. Även tävlingens funktion, och roll, i sig har 

diskuterats och tillskrivits varierande värden. 

 

De teman som jag kristalliserat ut, och hittills analyserat, har bundits samman av en språklig 

praktik som bygger på flera språk och traditioner. Den kulturella praktik som detta innebär har 

det officiella syftet att föra fram den svenska mästaren i Soundclash 2005. Utifrån de 

förhandlingar som sker genom domarpositionen och utsagor utom tävling så beläggs 

svårigheter i att avgränsa clashdiskursen separat. Clashens tal relaterar till diskurser som till 

en början kan tyckas avlägsna en musiktävling. Relationer till utbildningsväsenden, samhällen, 

religioner, rötter och medmänniskor visar på att talets praktik inom clasharenan ibland även 

använder motsägelsefulla värden för att skapa bilder som kan ge situationella vinster och 

överenskommelser med andra aktörer. Här blir rastafarikritiken mot ideologi och ”politricks” 

i sig alltså något schizofren då tal som kommunikativ praktik bygger på urval och betoningar, 
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vilket är en central del i politisk praktik.137  De val som görs syftar till att understödja 

representationsförhållanden mellan publik och scenens aktörer, varför det handlar om en form 

av representativt demokratiska anspråk, utifrån starkt etablerade kulturtraditioner som skulle 

kunna betecknas som en motoffentlighet.138 Skolningen som sker inom clashen kan relateras 

till folkbildningsambitioner. Genom en specialkomponerad sångs text: ”We the sound of the 

people”139, positionerar sig Axxion Pack och den aktuella artisten kollektivt i en roll som 

folkets representanter.140 Folket, vilket här alltså borde bli publiken, både lokalt och medialt 

närvarande, får genom uttalanden som detta rollen som bedömare av utsagors trovärdighet, 

och möjlighet till solidariteter likväl som avståndstaganden. De uttalanden som når folket är 

av dock av en separerande sexualiserad karaktär, var kategorier ställs upp. Jag har tidigare 

kunnat visa hur clashens aktörer i sin praktik befäster vissa könsroller, var andra alternativ 

utesluts. Den heterosexuella reproduktionen påvisas genom hierarkier, var man och kvinna 

hör samman. Utpekande och distansering sker till positionen ”boy”, medan ”girl” hanteras 

som en potentiell kapitalform, vilken är gångbar inom scenen. Detta könskapital är relaterat 

till sexualitet, då homosexualitet utpekas som ett icke gångbart alternativ (se begreppet batty-

boy för exempel). Även om homosexuell praktik utpekas som avlägsen, så är den genom sin 

diskursiva förekomst närvarande. I det fortlöpande agerandet mot denna praktik jagas det 

syndiga bort med ord. 

 

Hasse Huss artikel ’Reggae runt världen: kampmusik eller konsumtionsgröt’, sätter kamp i en 

separerbar position till konsumtionsaktiviteter. Som jag visat så är den här studerade clashens 

språk innehållande medvetenhet kring det kapitalistiska, här babyloniska, systemet varunder 

clashaktiviteterna är ordnade. Huss ironiska rubrik visar dock på föreställningar om 

reggaemusik som en revolutionär socialt progressiv stil, vars innehåll syftar till människans 

goda i en utomkapitalistisk anda. Som jag visat finns ett antal frågor vilka reggaemusiken i 

clashen kolliderar med etablerade svenska, liberala och marknadsekonomiska samhällssyner. 

Fördömandet av västvärldens ideologier görs genom kritik av symbolvärden, som 

                                                 
137 Dahlstedt (2005: 67) avhandlar synen på maktfördelning inom Cultural Studies som politisk. Här blir politik 
alltså något som genomsyrar samhället på makro- och mikronivå genom individers handlingar. 
138 Dahlstedt (2005: 55, 64f) problematiserar den institutionella representativa demokratins struktur genom 
ombud, och pekar på icke-linjära processer som dels ger mandat åt representanter vilka därefter ges rollen som 
språkrör för folket, som enhetligt representerad grupp. 
139 T2-s.4, rad 9 
140 Jonathan Friedman (1994: 214) visar hur ’the people’ är en konstruktion kommen ur det moderna samhället. 
Här blir representationsroller och det förekommande bruket av subjektöverskridande pronomen (se Jag-språket) 
en mix, som kombinerar strävanden efter säkerhet utifrån subjektroller som liknar postmoderna positioners tal 
om fragmenterade identiteter. 
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homosexualitet och kärnvapen. Detta enhetsskapande system inom rastafari, för kritik mot det 

felaktiga i Babylons system gör att förhandling hos transnationellt lokaliserade 

deltagargrupper begränsas. Att vara trogen en helhet skapar problem i att ta frånsteg från 

detaljer som bygger helheten. Häri ligger en av de frågor som varit givande att studera: hur 

manövreras positioner inom en arena som kombinerar olika världars värden? Och hur hanterar 

vi då inom forskningens arenor detta i studier av kulturer med motsägelsefulla retoriker? 

 

Här följer nu en utveckling som positionerar clasharenan i en mer precist inringad ram och 

samhällelig diskurs, utifrån exkluderings- och inkluderingspraktiker. Då jag tidigare behandlat 

clasharenan som en tänkbar motoffentlighet, blir nästkommande del också en diskussion om 

öppenhet och möjligheter för nya aktörer att ansluta sig till den utvalda gruppen ”folk”. 

Analyser av definitioner och tillhörande anspråk kräver, som de los Reyes & Mulinari (2005: 

90) påpekat, en intersektionell syn där konstruktioner av exempelvis klass hänger samman 

med konstruktioner av kön och etniciteter. Vilka blir då folk, genom representationer, inom 

clashens ramar och kontexter? 

 

Påverkan och ramar 

Clashformens, med dess historiskt etablerade form och uttryck, re-kontextualisering innebär 

inte bara språkliga problem utan också kulturella möten mellan diskursiva traditioner. Talet 

om livet och döden, om sexualitetssyner och moral skapar möjliga clashar eller problem i 

Sverige av idag. I min genomgång och analys har jag inte kunnat påvisa större diskrepanser i 

clashens interna förhållningssätt till rastafariidéer eller musikpraktiker. De teman och 

förhandlingar som tycks utgöra de mest infekterade handlar om plats och representation av 

rötter. Diskussionen har handlat om att, eller inte, representera ”sin” plats i relation till 

sitt ”sanna” jag. Soundclash är alltså förutom en konflikt mellan grupper och ljud mötet 

mellan platser, språk, anspråk, retoriker och historier som presenteras av ett antal aktörer. 

Som jag har visat är det dock inte bara de större diskrepanserna i åsikter som mobiliserats till 

strategier mot de andra tävlingsdeltagarna. Språket bjuder på handlingsmöjligheter som kräver 

interaktion för att belysa likheter och skillnader. Solidarisering och distansering i clashen 

relaterar till samma mekanismer, att föra fram vissa värden för att kunna ta avstånd av en 

annan grupp eller person. Teorier om praktiker som dessa har bland annat förts fram av 

Michael Azar (2005: 159, 179), som menar att: ”inklusionen klarar sig inte utan 

exklusionen…”, då exempelvis ”…’svenskarna’ förutsätter hotet från ‘invandrarna’ (etc) för 

att kunna hävda sin ’svenskhet’…”. Grupperingars idéer om gemenskap kräver en Andra sida. 
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Den Andra blir här en projektion för föreställningar om annorlundahet, vilket gör att vi kan 

bygga idéer om solida, och därmed förenklade, kategorier.141

 

Clashens positioner för rastafari, mot andra tänkbara alternativ, ger ett språkligt och 

symboliskt ramverk för hantering av kulturell praktik. Förhandlingen mellan positioner är 

därmed avhängig kunskaper kring musik, religion, historia, ideologi och kontext, vilket skapar 

föreställningar om tänkbara tolkningsgemenskaper samt potentiella skillnader. Vid sidan av 

kunskapskriterier står trovärdighet gällande äkthet och rötter som en av de upprätthållande 

funktioner inom scenen som förhindrar antaganden av nya positioner på ett fritt sätt. Michael 

Billigs (1995/1999: 173) idé och rekommendation om att spåra det nationella i texter, för att 

se hur positioner skapar nationella markörer, vilka enligt Billig, kan exemplifieras genom 

flaggan som symbol, lämpar sig här som jag ska visa. Som jag tidigare behandlar har Hasse 

Huss (2000: 192) visat på hur föreställningar kring autenticitet tillskrivs jamaicanska 

reggaeartister. De ideal som framställs i clashen, gällande relation till rötter och autenticitet, 

visar på en flaggning av Jamaica som en föreställd arena för det äkta. Jamaica blir den Orient 

som föreställs kulturellt, vilken också utifrån dialektiska handlingar, tillhandahåller ett 

symbolsystem för gemenskapsbyggande. 

 

Tolkningsgemenskapen tycks här handla om lokalitetsrepresentationer genom 

reggaemusikaktiviteter i syfte att skapa framgång. Här blir medlet att föra in musik från en 

upplevt nära kultur med ursprung i ett geografiskt avlägset land till sin egen lokalitet, vilken 

därmed sätts i fokus. Här skapas därmed alternativa lokalitetscentrismer, var till exempel 

förorten tar utrymme. Genom dialektiken mellan den representerande lokaliteten och det 

budskap som musiken för fram så öppnas möjligheter för företräde kring vissa 

tolkningsrepertoarer. Bilden av Topaz Rinkeby blir förortscentristisk, och relaterar till 

föreställningar kring demokrati, reggae, flerspråkighet, religiositet, historiemedvetenhet och 

framgång. I talet om att representera Rinkeby förs mina tankar till demokratiformer och 

folklig förankring. Uttryck för en demokratisk revolution måste granskas kritiskt och 

utvärderas, för att påvisa handlingsalternativ och möjligheter som skiljer ett fenomen från ett 

annat. Det kan, menar jag, finnas problem med att studera och beskriva fenomen som 

potentiellt socialt progressiva, var kulturens upplevda mål eller dogm tillåts helgar medlen. 

                                                 
141 Se Morley & Robins (1995/2004: 57, 137) för en redogörelse kring hur föreställningar om de Andra skapas 
kulturellt genom projektion. Författarna visar bland annat hur konceptet Amerika, av vissa européer, tillskrivs 
kulturellt underlägsna värden. 
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Ordet revolution betyder inget i sig, utan det är orden bakom som markerar 

handlingsalternativ för framtida alternativ. 

 

De ovan beskrivna retoriska strategierna, som Axxion Pack använder, relaterar till en önskan 

om en representantroll som folkets företrädare. Detta bygger på ideologiskt förankrade 

reduktioner av världen till att vara av mindre omfattning. Här blir tolkningsgemenskaper det 

som möjliggör representationsanspråkens räckvidd och konsekvenser. Att avgränsa världen i 

gemenskaper sker situationellt och är ur många aspekter problematiskt. Eftersom språkliga 

innebörder bygger på överenskommelser så blir möjligheterna till representation, konsensus 

och konflikt här avhängiga vilka möjligheter till öppna samtal och dialoger som skapas. 

Clasharenans situationella involvering av publikgrupper ger möjligheter till dialog av 

begränsad karaktär. Scenens aktörer, alltså sounden och domaren, sitter på de möjligheter, 

som mikrofoner och infrastruktur, varifrån clashens tematiska fokus konstrueras. 

Lokaliseringen av clashhändelsen till en leråker i Uppsala, Sverige, Europa, begränsar även 

detta möjligheterna till aktörers kontextuella närvaro. 

 

En vidare arena för samtal kring clashen är som jag tidigare visat, utifrån domarens tal, 

Internet. Den riktade kommunikationen som ger vissa öppningar för respons blir här, för att 

låna från John B Thompson, kvasiinteraktiv. Den medierade musiken relaterar till tre rum-tid-

koordinater, nämligen produktionstillfälle, sändningstillfälle och receptionstillfälle.142 När jag 

lyssnar på clashen i digitaliserad form hemma så sammanfaller clashen till att vara ett 

medierat kollage av inspelat framträdande och tidigare inspelad musik. Produktionstillfället av 

denna produkt är därför ansluten till URF och soundens tidigare mediala förberedelser, medan 

sändning och reception sker efteråt vid mer eller mindre valfri tidpunkt. Vilka 

interaktionsmöjligheter ger då clashen och mediematerialet i de olika kontexterna? Som jag 

tidigare antytt visar konsumtionen av medieprodukten av clashen på interaktionsliknande 

förhållanden från inspelningstillfället. Det är kring dessa interaktionsartade retoriska strategier 

och taktiker som jag studerat positionering och hegemoniska anspråk. Uppmaningarna till 

respons som görs av soundsen syftar till att befästa och utmana positioner, vilket publikens 

svar också resulterar i. I konsumtionen av den audiodokumentära produkten av tillfället ges 

dock inte samma möjligheter till påverkan eller förståelse som vid deltagande på plats. Blir 

då ”folk” endast de på plats, svarande, publika deltagarna? 

                                                 
142 Se Thompson (1995/2001) för en diskussion kring interaktionsmöjligheter utifrån reception av medierade 
produkter. 
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Om vi utgår från Goffmans (1974/1986: 145) teori om ramar så kan vi utveckla synsättet på 

representation inom de olika uppenbara, och här i uppsatsen använda, kontexterna var clashen 

gestaltas, alltså vid festivaltillfället samt vid Internetdistributionen: 

 
A basic feature of radio as the source of a strip of dramatic interaction is that 
transmitted sounds cannot be selectively disattended. For example, at a real cocktail 
party, an intimate conversation can be sustained completely surrounded by a babble 
of extreneous sound. A radio listener, however, cannot carve out his own area of 
attention. What the participant does in real life, the director has to do in radio and (to 
almost the same degree) on the stage. 

 

Här blir datafilerna alltså ett av medieproducenten gestaltat skeende, vilket utgår från den 

struktur av ljud som förekom vid festivalen, i mer eller mindre bearbetad form. 

Påverkansmöjligheternas gestaltande i min analys är därmed avhängigt medieproducentens 

inblandning och gestaltande position. Denna position, kan vi anta, är avhängig genrens 

gestaltningsmässiga normer, var, som jag tidigare belyst, den dokumentära idén framstår vara 

rådande i en gestaltad, medierad och därmed modifierad tappning, som saknar de 

interaktionsmöjligheter som clasharenan vid URF bjöd på. Festivalens interaktion och dess 

ramar i ramarna angav också en struktur för handling. Här blir det således en fråga om 

strukturer och möjligheter till interaktion. Att avgöra, under vilka ramars regim, var en person 

med intresse gör mest nytta och engageras till största grad är omöjligt att avgöra. Personligt 

engagemang i flera ramar torde dock ge större möjlighet till påverkan, och därmed deltagande 

på demokratisk grund. 

 

Hur folkstyrd, eller majoritetsstyrd kan en specifik kontext sägas vara då makten över ordet 

koncentreras till ett fåtal aktörer, och de kommunikativa möjligheter som ”folket” innehar 

sträcker sig till utrop, burop, applåder, och användning av hockeytutor. Att styra samtalet mot 

nya teman blir i clashkontexten alltså problematiskt ur ett publikt perspektiv, då det sedan 

innan skett en ramindelning. Samtalet, eller de dialogartade monologerna, fokuseras till 

etablerade positioner vilka omtalas som representanter för skilda lokaliteter. Att som Simon 

Jones (1988: 29) kalla soundsystemkontexter för demokratiska blir problematisk, om man inte 

inkluderar de tänkbara samtal som möjliggörs i andra lokaliteter och kontexter. Clashens 

ramar sträcker sig, som jag visat, långt utanför både den medierade gestaltningen och den 

lokalt situerade händelsen. Sammantaget vill jag mena att deltagande, utifrån intresse och 

tillgång, ger möjligheter till förståelse av fenomenets form och innehåll. ”Make some noise” 

ger inga för clashens utgång direkta följder i en situation frånkopplad inspelningskontexten, 
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men begreppsapparaten kan skola intresserade personer, vilket relaterar till uttryck om att lära 

ungdomen om rötter och kultur. Här får alltså medieringen och Internet som arena för 

distribution en roll som skolmiljö, vilken potentiellt kan leda till kunskaper, antaganden av 

kritiska perspektiv samt nya möten. Detta kan situationellt öppna för demokratiska utbyten 

inom ramarna för den nu aktuella regimen. 

 

Internet blir även ett medium för de som inte hade möjlighet att delta på plats, vilket 

möjliggör utvärderingar i efterhand av människor som ej var på plats i inspelningskontexten. 

Detta sätter den svenska clashscenen i en potentiell situation av internationell utvärdering, där 

diasporakulturens uttryck även kan konsumeras i miljöer till varifrån rötterna sägs komma 

ifrån. Att tala om dessa interaktionsformer som demokratiska, menar jag, är dock något 

optimistiskt, vilket jag hoppas att min analys visat. 

 

Inkluderingens exkludering 

Som jag visat så ges uttryck för aktörers medvetenhet kring vissa av de begränsande faktorer 

som, faktiskt till viss del, gör clashen till en ö isolerad från omvärlden. Meningen ”No man is 

an Island” som citerades tidigare kan här skrivas om till att kulturen och kollektivet blir en 

föreställd ö utifrån samhälleliga interventioner. Samspelet mellan samhällsdiskurser och 

kulturdiskurser skapar här mer eller mindre uttalade avgränsningar. Uttalandet ”Tune fo yo 

money” som avhandlades under rubriken ’Den fria musiken’, för in clashen i en 

marknadsdiskurs, som utestänger människor med bristande ekonomiska tillgångar. Utifrån 

detta så avgränsas clashens demokratianspråk till att inrymma de med ekonomiskt kapital, och 

de som har kunskaper kring språk, metaforer och symbolik.143 Bildning och kapital relaterar 

här till möjligheter och hinder utifrån klass, etnicitet, lokalisering, nationalitet och kön. Med 

uttalanden om folket som kan relateras till klassdiskurser likväl som nationella diskurser, blir 

konstruktioner av klass och nationalitet en del av de gränser som konstrueras. Vi kan också se 

hur clashdiskursen genom talet om folket positionerar reggaemusik och soundclashen som ett 

kriterium för att ingå i folkkategorin. Här blir alltså samspelet mellan sociala positioner och 

kulturella praktiker vad som möjliggör deltagande i clashen, och samtidigt också avgränsar 

världen och skapar gränser mot de Andra. 

 

                                                 
143 de los Reyes & Mulinari (2005: 75) betonar vikten av att inte studera materialitetens förutsättningar och 
diskursiva maktkonstruktioner som separata binära poler. Utifrån min diskurspsykologiska analys inryms som 
här visas materialitetens begränsningar och uteslutningar i diskursanalysen. 
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Vilka vidare kriterier ställs upp av de deltagande aktörerna för att ingå i clasharenan? Vid 

sidan av de sociala positioner som jag inlett med ovan så föreslås även en form av inskolning. 

Det blir alltså en fråga om att ”Teachin the youths about  roots and culture”, som jag belyste 

under ’Rötter och autenticitet’. Här antas alltså att scenens aktörer ska skola de unga och 

okunniga, vilka alltså bör ges tillträde till clasharenan, förutsatt att de är villiga att betala för 

att fostras. Denna anti-babyloniska alternativa skola, med entréavgift, ger 

bildningsmöjligheter men sätter också upp hinder för att vara den fria arena som skulle kunna 

exemplifieras genom hur religiösa missionsprojekt ofta företas. Hur kommer sig då detta, att 

denna religiöst tematiska bildningsarena inordnas under marknadens diskurs? 

 

De dialoger mellan Topaz och Trinity som jag visat på avseende marknadsdiskursen visar på 

positioner som genom olika retoriska strategier syftar att kritisera kapitalismen. Clashens 

rastafaribaserade ideologier hanteras inom ett system som ska förgöras, vilket kan innebära 

trovärdighetsproblem, men också möjligheter. Genom marknadens distribution och arenor 

förs kampen, vilket aktualiserar Michel de Certeaus (1984/1997) tankar om den svages 

möjligheter att taktiskt möta den starkes strategier i dialektiskt öppna situationer. När 

systemet öppnar upp för den svages motståndstaktiker så kan kampen föras mot systemet 

självt. Detta visar även John Fiske (1990/2004: 243) genom exemplet med hur vardagliga 

praktiker, såsom klädföring, kan anpassas symboliskt som motståndstaktik mot politiska mål. 

Medveten modifiering av vad Fiske menar är breda, förenande och inkluderande symboler 

och praktiker (såsom bruk av jeansbyxor), menar jag, bör vi hantera som en 

avsmalningspraktik och smal kod. Men bedömning av detta, om en något kan kategoriseras 

som motstånd eller solidarisering, till olika positioner kan vi bara bedöma utifrån situationella 

praktiker. Det som var motstånd till något specifikt igår kan innebära solidaritet imorgon. Om 

vi föreställer oss att ett av de deltagande sounden skulle komma från Djursholm, så kan 

föreställningar kring denna plats i en given position förändras från borgerligt konservativ till 

vänsterpolitiskt progressiv, eller vadhelst annat. Detta sker i förhandling och dialog, vilket 

föranleder frågeställningar kring föreställningar gällande platsers arvsmässiga värden. Morley 

& Robins (1995/2004: 119f) menar att: “Even in the most disadvantaged places, heritage, or 

the simulacrum of heritage, can be mobilised to gain competitive advantage in the race 

between places”. Denna tävling mellan platser behandlar de i relation till lokalismens 

framgångar i samtiden. De menar vidare att identitet och plats inte längre har en given relation 

till varandra, vilket skulle kunna påvisas genom min studie av lokalistiskt förankrad, men 

samtidigt translokal, kulturell aktivitet. Den föreställda gemensamma identiteten kring 
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soundclash relateras sekundärt till en representerad lokalitet. Här skapas i 

representationsanspråken möjligheter till underbyggda motståndstaktiker inom scenen, och 

mot de yttre hoten och möjligheterna. I representationen och identitetsskapandet används 

därför rötter och arv som en retorisk strategi i den kollektiva processen. Närheten till en 

nationalistisk borgerlig liberaldemokratisk diskurs känns påtaglig. Situationell ”demokratisk” 

representation under krav på kollektiv solidaritet, föreställningar om ett kulturellt och 

nationellt exklusivt kontrakt, samt anspråk kring folklighet för samman dessa scener. Även 

synen på representation utifrån plats borgar för en idé om frispråklighet utifrån potentiellt 

lokala ideologier. Här återfinns den svenska demokratins idéer om lokalval och personval.  

 

Arena och tematik 

Länge har reggaemusikens tanke om en kärlek, eller One Love, frodats, men jag har här visat 

på hur mångfacetterade hat- och kärleksprojekt existerar inom clasharenan och 

reggaemusiken. Utifrån reggaemusikens politik skulle One Love ånyo kunna mobiliseras, när 

världen krymps till avgränsade kollektiva gemenskaper. Det ”allomfattande” Jaget kan bara 

inkludera vissa, på samma sätt som kärleken. Här ställs alltså kampen mot de Andra genom 

arenans språkliga kollektivismer, som använder avgränsande retorik. De konnotationer som vi 

gör gällande begrepp använda i clashen är givetvis av olika karaktär, men vi kan tänka att 

vissa symboler ger breda positiva tankar hos meningsproducenter. I rekontextualisering av 

kulturella uttrycksformer kan vi anta att de historiska och kulturella värdena ibland skapar 

approprieringsproblematiker. Detta leder till begränsningar i förståelse, och därmed i 

möjlighet till deltagande enligt liknande förutsättningar. Clashens fokus på lokal tematik 

utifrån, främst, jamaicansk musik och språkform skapar möjligheter till strategier som bygger 

på kunskapsregimer. När makten koncentreras till scenområdets domäner tystas ”folkets”, 

eller publikens, tänkbart oppositionella röster rejält.  

 

Här kan alltså hinder i formen finnas för utveckling av arenan och scenen. Trinitys 

anklagande av Topaz för att bara vara intresserade av pengar visar på konstruktioner och 

föreställningar av arenan som profitskapande. Till detta bör vi fundera på vad folks intresse av 

clasharenan står i? Om det för vissa handlar om penningsug, kan det då för andra handla om 

längtan efter nya kulturformer utifrån en köparposition? Idén om reciprocitet står här under 

förhandling, då deltagande förutsätts kräva investeringar.144 När anklaganden görs mot Topaz 

                                                 
144 Hylland Eriksen (2005: 137) beskriver reciprocitetsbegreppets innebörd kring ömsesidighet, där tagande 
också förutsätter ett givande. Negativ reciprocitet innebär det ”…som syftar till att inhösta en vinst utan att 
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så anklagas de för att vilja göra profit utan kulturell uppoffring. Att söka vissa värden för egen 

vinning blir därmed ett av områdena för kritik. Tänkbar kritik mot xenofili, som skulle kunna 

tänkas förekomma inom clasharenans domäner, undviks dock. Clasharenans politiska mål 

bygger bland annat, som jag visat, på idéer om utbildning av ungdomen, rastafarirelaterade 

upplysningar och kritik mot samhällen och livsprojekt. Att i ett tävlingssammanhang 

mobilisera kollektiva krafter kan ge möjligheter till fortsatt dialog utanför arenan. En av de 

röster som höjdes kring framtida projekt var Topaz som i sitt slutanförande, efter att de vunnit 

tävlingen, rekommenderade personer att besöka en kommande clash. Därmed sammanlänkas 

clashar genom interkontextuella referenser, till vad som kan definieras som en ordning för 

scenen. 

 

Som tidigare forskning visat har Bob Marley tillskrivits varierande positiva värden hos olika 

grupper, i olika lokaliteter, med skilda tolkningsgemenskaper och politiska åsikter.145 Bob 

Marley som etablerat begrepp kan därför, exempelvis, bli en av de symboler, möjliga för 

varierade meningstillskrivelser, som relaterar till enfaldigt positiva bilder av reggaekulturen. 

Jag har visat på breda kategorier för inkludering, vilka samtidigt skapar exkluderingar. Dessa 

begrepp och kategorier, exempelvis ”folket”, relaterar till ett historiebruk i nuet med syfte att 

mobilisera publikgrupper för att etablera sig själv i historiska positioner. Jag har visat hur 

titlar befäster hierarkier, liksom hur könsroller skapar säkerhet och förhållningssätt. Historie- 

och symbolbruket skapar i nuet en avgränsad transnationellt föreställd gemenskap för 

konsumtion och individuell meningsproduktion kring reggaens motståndstematik. Vilka vägar, 

mål och möjligheter har då reggae- och clashkontexten som här studerats att röra sig mot? 

Kan tematiker kring kollektiv social säkerhet och kärlek tillämpas på en större samhällelig 

nivå? Om detta ska det sista kapitlet handla. Men, först en kortare utflykt i kulturforskningens 

värld. 

 

                                                                                                                                                         
betala priset”. Här blir också Bjurströms (1988: 34) iakttagande av grupper benämnda som ”kommersiella 
rastas” intressanta. Det skulle inom den senare gruppen handla om symbolbruk, utom rastafarireligion och dess 
politik.  
145 För några exempel så rekommenderas Cashmore (1983: 114f) och Stephens (1998/2004). 
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Forskningens anspråk 

Jag har visat att det finns svårigheter kring att avgränsa clashfältet till en separat kulturell 

enhet med fristående specifika värden och givna scenspecifika idéer. De kommunikativa 

utbyten jag pekat på visar en plattform under förhandling som skapar svårigheter kring 

generella utsagor om den större scenens beskaffenheter. Vad min analys visat är dock att 

anspråk kring reggae och autenticitet förekommer, vilka ofta är konstruerade som 

utopiliknande figurer. Här menar jag att även viss tidigare forskning tenderat till att förenkla 

de komplexa budskapen, sambanden och olikheterna. Om vi reducerar demokratibegreppet till 

att innefatta endast kommunikativa processer så kan Simon Jones föreställning kring 

soundsystemrelaterade aktiviteter som demokratiska stämma. Om vi däremot för in 

exkluderande aspekter som kunskapskriterier och ekonomiska förutsättningar blir fallet mer 

komplicerat, och demokratin som rådande form mindre given. 

 

Carolyn Coopers idéer om missförstånd, och felaktiga tolkningar, vid kulturell 

rekontextualisering skulle kanske gå att påvisa genom min studies exempel. Men den 

utgångspunkt som en studie av denna karaktär kräver är medgivande av kulturers och subjekts 

föränderliga positioner, vilket i sig är ett svar mot forskning inriktad på kulturell essentialism. 

Att se Jamaica som enda bas för reggaemusik är felaktigt, vilket Huss (2001: 248) berör 

genom en beskrivning av reggaemarknadens globala fragmentering. I relationer mellan 

konsumtion och produktion kan vi finna hur mening och föreställningar förhandlas. I denna 

uppsats har ett sådant fall uppmärksammats, vilket visar på lokaliteters beroende av 

translokala relationer i modern kulturutövning. Bjurström (1988: 125) behandlade hur 

svårigheter kring tolkning av reggaesymbolik uppstår i och med kulturens fragmentering till 

olika ideologiska positioner genom stilbricolage. Att söka ursprung blir här en fråga av 

intresse, men då främst i egenskap av att vara ett medel för de studerade aktörerna, inte ett 

mål för undersökningen i sig. Detta föreställda ursprung kan ge oss förståelse om hur 

historiebruk i nuet syftar till att befästa samtida och situationella maktpositioner. Här står 

alltså den diskurspsykologiska forskningens uppgift: att studera retoriska strategier för att 

skapa ursprung, inte var det ”äkta” ursprunget finns i sig. 

 

Diskurspsykologins lämplighet som teori, och utvecklat metodologiskt verktyg, innebär 

förhållningssätt till språklig praktik som överensstämmer med en rastafarisyn. Språket som 

medel för handling och medium för motstånd skapar band mellan de två skolorna. Där Jaget 

blir en solidaritetspraktik inom rastafari står diskurspsykologins uppgift i att positionera de 
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språkliga handlingar, som visar på maktskillnader, mellan olika positioner genom Jag-anspråk. 

Diskurspsykologin avser att undersöka och kritisera, likväl som rastafaripositioners 

förhållningssätt. Likheterna mellan de båda i sin strävan beskriver dock inte de skilda 

metoderna och praktikerna. Här är dialoger mellan religiöst orienterad ideologi och 

vetenskaplig ideologi det som kan frambringa socialt progressiva överenskommelser. Genom 

sina språkliga förhandlingar visar clashaktörerna på solidariteter till positioner, som möjligen 

också kan intas i vetenskapliga kontexter. Tematiken inom clashen relaterar ofta till det 

föreställda äkta och det autentiska, medan det inom socialkonstruktivismen inte föreställs 

existera någon objektiv äkthet eller autenticitet. Världen som konstruerad av Gud eller av 

människors interaktion, och relationerna mellan dessa, står därmed som skiljelinjer mellan 

vetenskapliga och religiösa föreställningar. Hur du som läsare förhåller sig till de respektive 

alternativen, ja, det kan bara du avgöra och utveckla, och då i intersubjektiva positioneringar, 

i kontexter relevanta för ditt intresse. Detta oavsett om du är socialkonstruktionistiskt 

vetenskapsorienterad eller fokuserad på en specifik rastafaritro. Att fly från verkligheten är en 

kritik som är tänkbar utifrån olika inblandade positioner, vetenskapliga som religiösa. 

Problemet är dock bara, som bland annat Morley & Robins (1995/2004) visat, att det utifrån 

en medial gestaltning, eller situation, kan skapas en uppsjö av upplevda verkligheter. Jag har 

här försökt att visa hur demokratianspråk bygger på konstruktioner vilka i sig kan motsäga 

demokratiska idéer. Likväl har jag visat hur internationellt fragmenterade 

tolkningsgemenskaper och tolkningsåtskillnader skapar problem i forskares (läs Coopers) 

strävan efter utpekande av geografiskt förankrade rätt- eller feltolkningar. Även förenklingar 

av teoretiskt slag, såsom Fiskes (1990/2004: 105) idé om att ”Utsändning av breda 

meddelanden är en institutionell verksamhet, och institutioner är en produkt av 

modersamhället”, skapar i dagens transnationellt kulturella värld frågor om vad en persons 

moderland är? När föreställningar om Etiopien som moderland proklameras genom en svensk 

privat webbradiokanal, vad säger då detta om dagens samhälle? Morley & Robins (1995/2004) 

har visat hur media och institutioner skapat och avser att skapa nya transnationella identiteter, 

och tar nya vägar, frånskilda de Fiske redogör för (s. 5). Ur detta bör vi fråga oss hur 

konstruktioner och samarbeten av idag möjliggör geografiskt fragmenterade gemenskaper 

över gränser, och vilka konsekvenser detta får för vår relation till plats, kultur och gemenskap. 

Kommer dagens idéer, föreställningar och solidariteter att hålla till morgondagen? Och 

kommer detta tjut ut i omvärlden att nå läsare i en föreställd avlägsen Orient innan mina 

grannar får nys om skriftens existens?  
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Detta uppsatsarbete har inneburit en process från inläsning och materialhantering, vidare till 

handledarsamtal och seminarier, där olika perspektiv på kulturella fenomen belysts. I 

diskussioner kring framställning av kulturfenomen har Cultural Studies-skolan aktualiserats. I 

förhållande till denna skolas framställningar känner jag mig därför föranledd att avsluta denna 

del med att konstatera att en diskurspsykologisk analys på ett kritiskt, likväl som kreativt, sätt 

förutsätter forskarens fortlöpande positionering av sig själv, och till de exempel som hanteras. 

Här menar jag att riskerna med statiska definitioner av kultur till subkulturella formationer 

kan undvikas, åtminstone i utgångsläget. Då jag likt Widdicombe & Wooffitt (1995) utgår 

från vad vi i vardagstal definierar som en avgränsad musikkultur har ambitionen varit att visa 

på vad som definierar detta fenomen, i likheter, men också i skillnader, i en situation till en 

annan. I min framställan av det varierade spektrum av utsagor som förekommer i materialet 

hoppas jag att den aktuella ”Kulturen” framstår som relaterad till mer än sig själv. 

Kulturyttringar är aldrig en ö, även om det i vissa lägen kan framstå så. Därför är 

forskningens uppgift att hitta och kartlägga de floder som binder samman det ena med det 

andra. Material kan liksom vatten framstå att vara rent till en början. Men ju djupare vi tittar 

desto mer ”smuts” hittar vi. Likväl som vattnet är kulturen sällan ren. Och när det är, eller 

framstår att vara, helt rent, ja, det är då vi bör oroa oss. Vad är renhet och vad innebär 

skiljelinjen mellan det rena och det andra? Frågor som dessa bör ställas oftare, och detta gäller 

speciellt vetenskaplig framställning. 

 

En väg framåt 
De starka historiska och kulturella banden som det ges uttryck för i clashen begränsar 

tolkningsrepertoarernas fokus. Det språkligt, i stort, enhetliga systemet positionerar arenan 

internationellt i en scen var vissa gångbara värden, med relation till rastafari och reggae, 

existerar. Det har för mig uppkommit frågeställningar kring möjliga vidare 

approprieringsvägar. På samma sätt som svenska reggaeorkestrar och svenska rappare skapat 

egna svenskspråkiga tolkningsmodeller och vägar för sina budskap finns möjligheter till lokal 

anpassning för soundclashscenen i Sverige. Men söks denna anpassning, eller är 

soundclasharenan en önskan om band mellan människor över nationsgränser snarare än 

åtskillnad mellan dessa? Trots avsaknaden av närmanden i Jagpronomenformen så framstår 

clasharenan att vara enhetsskapande, med den kontextuellt föreställda majoriteten i åtanke. 

Tävlingen är ett ramverk, som förs fram under en liberaldemokratisk kapitalistisk regim, där 
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idéer om motstånd och samverkan blandas. Positionen i ett framstegsorienterat 

socialdemokratiskt mellanvägssverige där vinnaren, på jamaicanskt dialektal engelska uttalar 

idéer om förorten som internationellt kulturcentrum med hjälp från rastafariinriktade artister, 

med målet att krossa projekt Babylon, visar på en önskan om alternativ genom transnationellt 

historiebruk. Här står önskan om en ny nation, alternativt om en gemenskap byggd på 

symboler, existerande i nuet. Som Stuart Hall (1981: 233) visat är kulturen, och dess 

produkter, en arena både för upprätthållande och för progressivitet. Om vi liksom Hall ser 

kulturen som ett slagfält mellan idéer, så blir clasharenan ett tydliggörande exempel i 

förhållande till sin omvärld. 

 

Tanken att leva separerad från samhället, likt en ö, ställer i sig självt krav på samhällelig 

inblandning och intervention. Här blir den retoriska revolutionära mobiliseringen avhängig 

trovärdighetskriterier och övertygelse hos åhörarna. Att se det alternativa framtida samhället 

genom historiebruk, eller att leva paradiset i nuet genom att använda historiska symboler som 

trovärdighetsretorik för vinst, blir här några möjliga handlingsalternativ för deltagarna. I 

analysen har jag visat på några vägar, och utifrån denna retorikanalys kan nya fält upptäckas 

och plöjas. Kanske finns potentialer för mer än lokala tematiker och representationsanspråk 

inom clashformen. Kanske kan clashformen, och dess tänkbara utveckling, öka förståelse 

kring världens kulturella fragmentering, varigenom vi lär oss att hantera mångfald och 

variation. 

 

Föreställningar om gemenskap i relation till det avgränsade andra blir i analysen ett 

huvudtema. Begrepp som One Love villkoras till tolkningsgemenskapers föreställningar om 

vissa värden och normer. I clashens begränsande kommunikativa möjligheter och dess form 

står öppningar för retoriska strategier till nya inne-, liksom, uteslutningar. Vägen till framgång 

för de ideologier som ofta tillskrivs reggaemusik, i form av bland annat social progressivitet 

och sexuell repressivitet, måste analyseras, ifrågasättas, och utvecklas av både forskare och 

scenens egna aktörer. Först genom ett kritiskt angreppssätt kan mål och medel tillåtas 

synkronisera. Att som här sälja en kultur under revolutionära paroller ställer krav på dialog 

och vilja om förståelse. Dialoger om mål och medel ger clashscenen möjligheter att utvecklas, 

åt det ena eller andra hållet, i en värld av komplexa relationer där strukturer och ideologier 

sammanvävs till motsägelsefulla enheter. 
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Utifrån tidigare forskning om reggaemusik kan det här i sluttampen vara värt att ta upp några 

reflektioner. Ett av mina underliggande syften har varit att visa hur tidigare forskning förhållit 

sig något okritiskt, vilket resulterat i problematiska bilder av ursprung och demokrati. 

Materialet har i dessa studier svarat, för vad jag tror är, en önskan om, och projektion av, vissa 

politiska ideal, utifrån en vetenskapssyn var sökande efter sanningen betonas. När vi anlägger 

vissa perspektiv får det följder. För mig har följderna varit att jag tvingats anpassa tidigare 

forskning till att fungera som en bakgrund, av den typ som kräver problematisering. Mycket 

har stått att önska, då dessa perspektiv cementerat kultur utifrån essentialistiska grunder. Detta 

har jag sökt frånkomma genom en diskurspsykologisk analys, var kulturskapandet förklaras 

utifrån socialkonstruktionistiska idéer. Då jag likt andra forskare sökt politiska tematiker inom 

kulturen blir det avgörande för mig att hantera empirin kritiskt, för att söka tänkbara vägar för 

politisk intervention. Att utifrån ett avsägande av forskning som politisk projicera sina 

drömmar på empirin har för mig inte varit aktuellt. Mina politiska ståndpunkter har påverkat 

studien, men blir förhoppningsvis tydligare i denna form. Även om studiens material kan 

tyckas vara smalt så är min förhoppning att jag påvisat problematiker kring forskning gällande 

vad som kallats subkulturer, och som här hanterats som en diskurs. Att skapa objekt eller 

kulturer utifrån teorier och studier är inte min avsikt. Vad kan då skapas utifrån det studerade 

exemplet? 

 

Är det möjligt att skapa en nation av religion med musik som medel i dagens värld? Då 

världen av idag, som Michael Billig (1995/1999: 97) påpekat, fortsatt, trots tal om 

globalisering är indelad i en nationalstatlig struktur, blir den utopiska tanken om Etiopien en 

avlägsen symbol som svarar för kritik och situationell tillfredställelse. De avlägsna målen ger 

människor möjligheter att i nuet drömma sig bort, att för en stund föreställa sig det rike som 

aldrig kommer att byggas, förutom i fantasin. Kanske är detta av godo, kanske av ondo. Klart 

är dock att den kulturella musikpraktiken inte ger direkta strukturella resultat, utan snarare har 

funktionen som en utopifokuserad skolmiljö. Är vår enda flykt undan nationerna av idag 

drömmen, eller är skolans dagdrömmare rentav de som strukturerar den nya världen av 

imorgon? 

 

Det är med förhoppningar om en ny värld jag studerat denna företeelse. Även om mina idéer i 

stort inte överensstämmer med de dialoger som förts i clashen, så visar den på spännande 

relationer till representationstankar och postmoderna fragmenteringar av jaget i ett sökande 

efter nya stabiliteter. Om vi kan låta representationerna bli något mer jämlika, och något mer 
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rättvisa, ja, då kommer jag att utropa: ”It’s a pleasure being here”, som artisten Sizzla lät göra 

gällande i clashen. 
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Bilaga 1: Transkriberingsinformation (s. 1/2)

Här följer nu en utvecklad beskrivning av hur jag valt att hantera materialet i min transkribering. Texten 
beskriver mer konkret mitt handlande utifrån de teoretiska resonemang som förs beskriver mer konkret mitt handlande utifrån de teoretiska resonemang som förs be under rubriken ’Transkri
beringspraktik’.

Efter att ha laddat hem ljudfi lerna så gjorde jag ett antal genomlyssningar. På grund av materialets 
dialektiska komplexitet, skedde trots omfattningen en transkribering av dess helhet. För att på bästa sätt 
möjliggöra en läsning av materialet bestämde jag mig för ett antal punkter som jag anser vara av vikt i 
ett dylikt arbete.

Då fl era aktörer är inblandade och dessa, som jag senare kommer att beskriva, är involverade i ett för-
handlingsarbete, så menar jag att det på ett översiktligt sätt måste gå att se när utsagor framställs från 
olika positioner. Utsagor från aktörerna, eller sounden sker parallellt medan medierad musik spelas. 
Därmed förekommer fl era aktörer i lager ovanpå varandra. Detta krävde att transkriberingsdokumentet 
delades in i lager, efter kanaler. Jag valde att göra transkriberingen i två kolumner med anledning av 
att större delen av materialet utgörs av mellan två och tre parallella röster. Två kolumner har visat sig 
vara tillräckligt, medan tre hade gjort transkriberingen onödigt luftig på vissa ställen, och därmed även 
mycket komprimerad på andra ställen.  Tidskodande, eller tidsangivelser, i marginalen till dessa kolum-
ner har varit av vikt för att kunna analysera utsagor i relation till clashens regler, till varandra, samt till 
publikrespons. Tidskodandet gjorde jag med materialets innehållsliga koncentration i åtanke. Jag hade 
avsikten att åtminstone märka ut tidspositioner en gång per halv minut, för att hålla en viss kontinuitet i 
transkriptets form.

För att ge en god läsbarhet rekommenderar Potter & Wetherell (1987/1996: 165f) att transkriberingen 
görs med korta rader, lättläst typsnitt och tillhörande markerat radavstånd. Winther-Jörgensen & Phillips 
(2000: 173) betonar vikten av en detaljerad transkribering för att göra analysen mer hanterbar. Detaljni-
vån i min transkribering bygger bland annat på möjligheter för att fi nna relationer mellan olika utsagor, 
exempelvis den medierade musiken i tidsmässig relation till de på plats (URF05) gjorda uttalandena.

I transkriptet representeras tystnad eller avsaknad av tal genom blanksteg. Punktioner och kommate-
ringar har använts där betoningar av en menings stopp gjorts av de talande aktörerna. Där radbyten i 
transkriberingen gjorts, utifrån talets konstruktion, har jag valt att i uppsatsen redovisa detta genom en 
snedstrecksmarkering (/). Radbyte innebär i transkriberingen en meningsförfl yttning. Radbyten har i 
min skrift hanterats genom tangenten return. Här uppstår ett problem vid läsning av pappersutskrifter, då 
radbyten ser lika ut oavsett om Return-funktionen använts, eller om automatiska radbyten skett. Därför 
så har jag arbetat parallellt med dator och utskrifter i min analys.
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14:55

15:06

15:27

15:36

15:49

[publikljud, rop + tutor] [ljudeffekter]
You come like makin a thing about you have 
to be westindian or something to   to play 
reggaemusic   come on man     Ah Sweden, 
we represent and we love reggaemusic
[ljudeffekter] [publikljud, rop + tutor]
And dem say      we not christian or whate-
ver, whatever.        Right now, what we gonn 
do we gonn do, chase the devil out of this 
bumboclaat [earth] [ljudeffekter]
   You talkin about reggaemusic, you talkin 
about foundation           Max Romeo [skriks]
Max Romeo [skriks]

               [ljudeffekter]
Pull up [skriks] [skiva dras bakåt]
[publikljud, rop + tutor]
[Domare:] Give it up for Topaz, mekk mi 
see some hands in the air
[publikljud, rop + tutor]
Allright now [publikljud, rop + tutor]
This is Trinity        fi nal song
This is where       the trophy is in your hand 
right now
Trinity is gonna play their fi nal song, and 
then you decide, who fi  get di trophy and the 
three thousand swedish money
[Trinity DJ:] Yes massive [skriks]
Final tune         And Topaz donn bring no 
racism over here, beccaa Flars is more 
Swedish than you      So,  don’t talk about   
black people and white people,   we have 
the swedish, the westindian, the indian, we 
international
Here comes mister Junior Murvin     run 
tune   [publikljud]       [ohörbart utrop]
            Heey
                                Listen
Hey      ey
Listen                                                    Ey
                        Pow         pow

[ny låt:] Man from Kingston a said Topaz 
sound   big up your status  [ohörbart]
From Rinkeby           Rigo, Rodjah [...] Ice-
man, Michelle, Michael   oh yeah oh yeah
I’m gonna put on an irondub, and chase 
soundboys out of earth. Topaz a go put on an 
irondub

[ny låt:]     Trinity the sound, selectah, 
In the la-a-and,   Junior Murvin said that
Mmmmm mmmmmmm
The one sound      in the la-a-aa-nd
       Trinity so-ound in the lone     oh yeah
[...] the nation, with their [...] selections

Bilaga 1: Utdrag ur transkript (s. 2/2)
Detta är ett utdrag från en sida ur transkriberingen (s. 67), som visar på övergångar mellan publik, och 
två sounds tal samt musik. Då exemplet nedan baseras på audiospår 14 så skulle ett referat till den första 
raden på denna sida anges med T14-s.67, rad 1. Den vänstra kolumnen anger tidkod, den mellersta 
soundens tal samt publikens ljud. Den högra kolumnen visar på förekommande låttextersoundens tal samt publikens ljud. Den högra kolumnen visar på förekommande låttextersoundens tal samt publikens ljud. Den högra kolumnen visar på förekommande l . För beskrivning åttexter. För beskrivning åttexter
av punktioner och andra symbolers innebörd, se föregående sida, samt metodkapitlet i uppsatsen.



Bilaga 2: Bilder från Soundclash SM, Uppsala Reggaefestival 2005

Här bifogas två stycken bilder från Soundclash SM. Den första visar publiken och Trinity Sound 
i aktion. Den andra visar publiken samt Topaz i aktion. Bilderna är tagna av författaren.




