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‘Folkhemsrap?’: Motstånd och ‘anständighet’ i svensk hiphop  
 

Anna Bredström & Magnus Dahlstedt  
 
 

Det är kulturell representation […] som bestämmer om kapitalismen skall uppfattas (kännas, erfa-
ras, levas) som en rövardjungel eller som en frihetens idyll. Kontrollen över kulturell representation 
är därför avgörande för upprätthållande av social makt, men den är också oumbärlig för progressiva 
rörelser i kamp för social förändring.1  

Michael Ryan och Douglas Kellner, 1988: 13 
 

Hur tuff är du?  
- Inte alls. Jag är ödmjuk snäll och sympatisk. Tuff skulle man vara på 80-talet, nu är det år 2000. 
Så jag är den typiska år 2000-mannen.  

Dogge i Latin Kings, intervjuad i Expressen, 00/10/10 
 
 
Inledning 
 
‘I dag är svensk hiphop större än någonsin’, konstaterar Expressen (00/12/02) i en artikel un-
der rubriken När hiphopen kom till Sverige. Artikeln fortsätter: ‘Petter, Feven och Latin Kings 
är frontfigurer inom en genre som musikexperterna tror kommer att växa explosionsartat i 
framtiden’. Den musikgenre eller kulturform som länge har varit etablerad och som har disku-
terats i USA tycks ha kommit till Sverige för att stanna. Även om svensk hiphop har en rela-
tivt lång historik, vilket inte minst musikjournalisten Fredrik Strage pekat på i reportageboken 
Mikrofonkåt (Strage, 2001), var det inte förrän under nittiotalet och då särskilt under de senas-
te två-tre åren som svensk hiphop på allvar började att diskuteras i offentliga sammanhang. 
Strages bok rönte i sig mycket stor uppmärksamhet i svensk media. Boken recenserades i 
rikstäckande såväl som i lokal media. I princip överallt tycktes det plötsligt vara aktuellt att 
diskutera hiphop som kulturellt fenomen.  

Hiphopen aktualiserar flera av vår tids mest centrala konfliktdimensioner (Kellner, 1995). 
Den rör exempelvis frågor om sexualitet, rasism, etniska relationer och förortsproblematik. 
Hiphop kan förstås på flera olika sätt. Som musikgenre kan dess musikaliska rötter och andra 
influenser spåras och undersökas. Ett annat (bredare) alternativ är att fokusera på hiphopen 
som populärkulturellt fenomen.  

I denna artikel diskuterar vi ur en rad infallsvinklar hiphopen som just populärkulturell fö-
reteelse. Vårt teoretiska perspektiv bygger i huvudsak på den materialistiska och feministiska 
kritik som formerats inom det teoretiska fält som vanligtvis brukar betecknas Cultural Studies, 
CS. Vårt teoretiska perspektiv bygger även på den kritik som etnicitets- och rasismforskare i 
sin tur har riktat mot feministisk teori. Inledningsvis redogör vi kort för utvecklingen inom CS 
och positionerar oss själva i en materialistiskt grundad kritik. Efter det att vi kritisk granskat 
flera av de konfliktfyllda teman som hiphopen på ett eller annat sätt berör, främst i form av 
segregation och stigmatisering, lyfter vi med hjälp av feministisk kritik fram frågan om kön. 
Detta gör vi framför allt genom att diskutera konstruktioner av maskulinitet artikulerade så väl 
i hiphopkulturen som i dess mottagande av mainstreammedia. 

Vårt fokus i denna artikel är det för CS centrala begreppsparet makt och motstånd, och då 
framför allt hur motstånd mot olika maktrelationer kommer till uttryck inom hiphopkulturen. 
Vi konstaterar att det motstånd som hiphopen gör är många gånger motsägelsefullt. Motstånd 
måste nämligen förstås utifrån ett komplext samspel mellan dimensionerna kön, klass och et-
                                                           
1 Alla översättningar av citat till svenska är författarnas egna.   
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nicitet. Det gör att vi inte kan analysera en konfliktdimension, helt isolerad från andra. Utifrån 
detta komplexa samspel får vår analys av kön ännu en dimension, då vi ställer oss frågan vilka 
eventuella funktioner representationer av såväl ‘könade’ identiteter som feminism kan tänkas 
fylla i ett vidare socialt sammanhang.  

I en avslutande diskussion menar vi att dessa faktorer tillsammans har bidragit till att om-
vandla svensk hiphop, från ett potentiellt ‘hot’ till något som har inkorporerats i en rådande 
svensk hegemoni. Vi menar, efter att kritiskt ha granskat ‘könade’, etniska och klassmässiga 
mönster i dels själva mainstream-rappen (i raptexter) och dels i dess mottagande i svenska 
mainstream-medier (i tidningstexter), att rappen i Sverige skiljer sig från dess amerikanska ur-
sprung och exempelvis den ‘moralpanik’ som där tidigt mötte den så kallade ‘gangstarappen’. 
Den svenska hiphop som slagit igenom har snarare något av en ‘folkhemskaraktär’, som kax-
ig, men anständig, skötsam, medkännande och konsensusbetonad. Det potentiella motstånd 
som rappen skulle kunna tänkas utgöra har, till stor del genom medieindustrins handlande, in-
ordnats i denna rådande hegemoni, endera genom att på olika sätt göras direkt ofarligt, eller 
genom att definieras och sorteras ut som samhällsfarligt och oacceptabelt. 
 
Cultural Studies: Perspektiv på makt och motstånd 
 
Cultural Studies, CS, utvecklades under början av sextiotalet som ett kritiskt, mångvetenskap-
ligt försök till att undersöka den populärkulturella scenen. Redan från start hade projektet en 
markant politisk inriktning, grundad i en marxistisk samhällssyn, som en reaktion mot liberala 
tendenser inom det brittiska forskarsamhället (Storey, 1997). Tidiga kritiker, som Stuart Hall, 
Paul Willis och Dick Hebdige, utgick i sina studier av populärkulturella fenomen från en tolk-
ning av Antonio Gramscis (1971) hegemonibegrepp. Hegemoni underförstår en sammansatt 
maktordning där såväl sociala, politiska, ekonomiska och kulturella krafter samverkar. Varje 
hegemonisk ordning vilar, underströk Gramsci, ytterst på att det har etablerats ett brett sam-
tycke mellan olika sociala krafter. Maktkonstellationen spänner över flera grupper i samhället, 
även underordnade. Det gör att maktordningen aldrig är helt fastlåst, utan i ständig rörelse, 
men samtidigt svår att i grunden rubba. Eftersom hegemonin är ett instabilt jämviktsläge mel-
lan olika krafter, kan en maktordning aldrig vara ett permanent tillstånd av dominans och för-
tryck, utan den är snarare en ständigt pågående process av förnyelse, försvar och motstånd 
mot etablerade relationer av över- och underordning mellan olika grupper.  

Tanken bakom att studera populärkultur var ursprungligen att undersöka dess roll som 
slagfält, där meningar och världsbilder konstitueras och motstås. Stuart Hall skrev i en tidsty-
pisk artikel:  
 

Populärkulturen är ett av de fält där kampen för och emot de dominerande gruppernas kultur äger 
rum: den är samtidigt det som står på spel i denna kamp. Den utgör skådeplats för såväl samtycke 
som för motstånd. Det är delvis där som hegemonin uppstår, och det är där den säkras.  

[Hall 1981a: 293] 
 
Begreppen makt och motstånd tjänade med andra ord tidigt som ett centralt begreppspar inom 
CS. Mycket av uppmärksamheten inom CS har riktats mot kulturella krafter och symboliska 
praktiker som tjänar till att såväl befästa som motstå olika former av maktobalans i samhället, 
grundad på inte minst klass, kön och etnicitet.  

Under slutet av sjuttiotalet rörde sig populärkulturforskningen allt mer från en tidigare ut-
präglat strukturalistisk, marxistisk ansats. Med nya influenser, framför allt från fransk filosofi 
(som Michel Foucault) och fransk psykoanalys (exempelvis Jacques Lacan och Julia Kriste-
va), ägde en så kallad ‘språklig vändning’ rum inom human- och samhällsvetenskap (Hall, 
1980). Därigenom skedde också successivt en förskjutning inom populärkulturforskningen, 
från social kontext till textens inre ordning. Den tidigare, ideologikritiska hållningen kom allt 
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mer att ersättas av en mer poststrukturalistisk, diskursorienterad. Populärkulturforskningen 
har med andra ord allt mer utvecklats mot en ansats där läsaren eller konsumenten i princip 
antas ‘skriva texten’, det vill säga texten har inte längre i sig någon definitiv betydelse (se 
Eco, 1987).  

John Fiske (1989) är en av de främsta förespråkarna av ett sådant perspektiv. I en passage 
om populärkultur skriver han till exempel: ‘Det finns alltid ett element av populärkulturen 
som befinner sig utanför social kontroll, som flyr undan eller motstår hegemoniska krafter’ 
(Fiske, 1989b: 2). Likväl som makten, i Michel Foucaults mening, ‘är överallt’ (Foucault, 
1980a: 118) finns det, enligt detta perspektiv, överallt motstånd mot makten: ‘där makten 
finns, finns motstånd…’ (s. 121). Allt fler studier har intresserat sig för hur motstånd äger rum 
genom olika former av konsumtion. Det är i detta sammanhang talande att några av de kultu-
rella praktiker som hos Fiske (1989a/b) blir till uttryck för motstånd är att till exempel bleka 
och riva sönder sina jeans, att spela dataspel och lyssna på en popstjärna som Madonna. Han 
menar att människor genom sådana former av vardagligt motstånd ‘underifrån’ skapar social 
förändring inom det rådande samhällssystemet. Måhända inte omedelbart, men väl på lång 
sikt. ‘Kulturpolitik är faktiskt mycket mer effektiv och mer synlig på mikro- än på makro-
plan…’ (Fiske, 1989b: 10).  

Denna utveckling av CS har däremot på senare tid mött en materialistisk kritik (Hennessy, 
1993; Kellner, 1995; Murdock, 1997), där kritik bland annat har riktats mot de politiska impe-
rativ som en diskursorienterad utveckling burit på. James Curran (1999) pekar exempelvis på 
slående likheter mellan denna utveckling och den liberala pluralism som kännetecknade tidig 
amerikansk massemedieforskning. ‘Kritisk diskursanalys’ är ett försök att förena både en tidi-
gare, ideologikritisk och en senare, diskursanalytisk inriktning. Norman Fairclough (1995) 
kopplar till exempel, i sin kritiska diskursanalys, diskursiva processer, språkliga praktiker 
som ordnar och arrangerar diskurser, till sociokulturella processer, materiella praktiker som 
diskriminering, disciplinering, fängslande, sociala relationer och fördelning av resurser. Han 
menar närmare bestämt att ‘‘diskurs’ är språkanvändning som en form av social praktik, och 
diskursanalys är en analys av hur texter fungerar inom en sociokulturell praktik’ (s. 7).  

Det är i detta ljus inte enbart ekonomi som entydigt bestämmer resten av samhället utan det 
sägs äga rum en mer komplex samverkan mellan olika praktiker (Hennessy, 1993). De diskur-
siva praktiker Foucault och andra har talat om är visserligen centrala, men det betyder inte att 
vi helt kan undvika frågor om institutionella ramar, produktion, vinstintressen och om andra 
materiella förutsättningar. Graham Murdock (1997) hör till de som i detta sammanhang har 
efterlyst en mer politisk-ekonomisk ansats när det gäller att studera populärkultur och kultur-
industri. Han understryker bland annat att ‘olika sätt att finansiera och organisera kulturpro-
duktion (såväl som produktion i allmänhet) har påtagliga konsekvenser både för den räckvidd 
som diskurser och representationer har i offentligheten och för deras tillgänglighet för publi-
ken’ (s. 68). En viktig utgångspunkt för denna artikel är, i denna politisk-ekonomiska anda, att 
de ägarförhållanden och vinstintressen som råder inom massmedie- och musikindustrin på fle-
ra sätt kringgärdar och inverkar på olika slags kulturproduktion, så även på produktion av 
hiphop-CD:s och liknande.  

CS utgör således inte en enhetlig teori, utan det är snarare ett högst omtvistat teoretiskt fält 
med åtskilliga perspektiv, infallsvinklar och metodologiska grepp. I följande artikel kommer 
vi att utifrån ett CS-perspektiv diskutera rap som populärkulturell företeelse, med fokus på det 
inom CS centrala begreppsparet makt och motstånd. Teoretiskt och politiskt positionerar vi 
oss i en materialistisk kritik. Vi hävdar att rappen måste förstås utifrån dess omgivande eko-
nomiska och sociala sammanhang och i denna artikel har vi för avsikt att, utifrån ett kritiskt, 
diskursanalytiskt perspektiv, undersöka hiphopkulturens uttryck och mottagande i en samtida 
svensk kontext.  
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Motstånd, hybriditet och ‘moralpanik’  
 
Rap måste, konstaterar flera iakttagare, förstås utifrån en specifik historisk kontext, präglad av 
marginalisering och social nedrustning. Rap och hiphop uppstod ursprungligen i amerikanska 
getton, som ett resultat av afroamerikaners erfarenheter i och av det amerikanska samhället, 
som ett slags afroamerikanskt motstånd mot dessa villkor.2 Rap kan i mångt och mycket ses 
som ett uttryck för en pågående kamp, med andra ord ett samspel mellan makt och motstånd.  

Rappen har alltid relaterat till aktuella händelser. Den har såväl utmanat som använt sig av 
dominerande diskurser i det omgivande samhället. Samtidigt kan andra genrer och tidigare ar-
tister tydligt spåras i rappen. I rap använder man sig exempelvis ofta av ‘sampling’, det vill 
säga man ‘lånar’ och mixar samman andras ljudbilder. Man gör cover-versioner av tidigare lå-
tar etc. (Potter, 1995). Detta mångdimensionella flöde av influenser, över geografiska, tids-
mässiga och etniska linjer, visar tydligt på rappens komplexitet och hybriditet (Stevens, 
1999). I åtskilliga iakttagelser har man, till exempel, pekat på rappens gränsöverskridande ge-
nom språkblandning. Ett aktuellt, svenskt exempel är rapparen DJ Sleepy, vars debut-CD var-
var svenska och engelska om vartannat.3 Från nittiotalet har det dessutom framstått som allt 
mer uppenbart att, som Russel Potter formulerar det, ‘hip-hop har blivit en transnationell, glo-
bal konstform som förmår att mobilisera vitt skilda, underordnade grupper’ (Potter, 1995: 10). 

Hiphop kan alltså delvis sägas utgöra en form av kulturellt motstånd mot etablerade makt-
relationer i samhället, i enlighet med det perspektiv på makt och motstånd som bland andra 
Stuart Hall företrätt inom CS. Den kan i flera avseenden ses som ett slags identitetspolitiskt 
projekt, en antydan till vad Manuel Castells (1998) har benämnt som ‘motståndsidentitet’, ett 
projekt som fungerar som ‘de utstöttas utstötning av utstötarna’ (s. 23). Castells beskriver det-
ta projekt med följande ord:  
 

Alstras av aktörer som befinner sig i positioner/tillstånd som har nedvärderats och/eller stigmatise-
rats av maktens logik, och som därför bygger motstånds- och överlevnadsvärn utifrån principer 
som skiljer sig från eller är motsatta dem som genomsyrar samhällets institutioner… 

[Castells, 1998: 22] 
 
Det motstånd som hiphopen bedriver blir likaledes tydligt i de reaktioner som den har väckt, 
och fortsätter att väcka. I USA kom hiphopen (och särskilt den så kallade ‘gangstarappen’) ti-
digt att från det amerikanska kulturetablissemanget associeras med kriminalitet, nationalism 
och moraliskt förfall, en stundtals mycket hätsk reaktion som i sig såväl döljer det motstånd 
som hiphopen kan tänkas utgöra som framställer hiphopen som något av ‘syndabock för flera 
av de allvarliga problem som det urbana Amerika idag står inför’ (Kelley, 1996: 148).  

Även i Sverige har hiphopen på senare tid kommit att bli ett uppenbart kulturellt uttryck 
för åtskilliga av de problem som dagens segregerade, så kallat ‘postmoderna’, samhälle inne-
bär. Bland andra Aleksandra Ålund tycker sig i flera mångetniska storstadsförorter kunna 
skönja konturerna av en utveckling där det, framför allt bland andra generationens ‘invandra-
re’, börjar framträda diverse transetniska sociala rörelser med politiska förtecken. I sin Multi-
kultiungdom skriver hon: 
 

Antirasism, krav på jämlikhet, angrepp mot diskriminering matchas med reggae och hip-hop-in-
spirerade uppmaningar till självrespekt, stolthet och solidaritet. Situationen påminner oss om 1970-
talets politiska och konstnärliga stämningar bland Storbritanniens svarta: ”Get up, stand up…stand 
up for yo’ rights”. 

[Ålund, 1997: 13] 
 

                                                           
2 Även om det kan finnas vissa centrala skillnader mellan begreppen rap, hiphop och hiphopkultur, så använder 
vi dem, i denna artikel, parallellt för att i bred mening beteckna hiphop som populärkulturell företeelse.   
3 DJ Sleepy (2001) Sleepy Sound System Vol 1, Universal Music.  
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Transnationella influenser och diasporiska erfarenheter är i detta sammanhang högst centrala. 
Ove Sernhede (2000) visar också på detta i sin analys av ett multietniskt hiphopkollektiv i en 
göteborgsk förort. De rappare han närmat sig definierar sig själva som representanter för en 
global, etnisk underklass. En av killarna säger: ‘Det spelar ingen roll om du bor i Mexico 
City, Kapstaden, Paris eller Göteborg, om du är fattig och bor i gettot kan du relatera till hip 
hop. Hip hop är vår kultur, de fattigas kultur’ (s. 334). 
 
‘Betongen slår tillbaks’: Representation av plats4  
 

Förorterna finns nästan inte i tidningarna. Vi är en röst därifrån. Vi är stolta över att vi kommer från 
Alby, Fittja, norra Botkyrka och Rinkeby. 

Dogge i Latin Kings, intervjuad i Dagens Nyheter, 94/11/12 
 
Ett av rappens specifika uttryck är, sett utifrån ett populärkulturellt perspektiv, dess bearbet-
ning av såväl materiell som symbolisk marginalisering (jfr Clarke, et al. 1976). Två av de 
centrala teman som stora delar av rappen i detta sammanhang arbetar med är att å ena sidan 
lyfta fram problematiken i storstädernas marginaliserade bostadsområden och att å andra si-
dan utmana de rasistiska föreställningar som florerar runtom i samhället.  

Per-Markku Ristilammi visar i avhandlingen Rosengård och den svarta poesin (1994) hur 
det i olika sammanhang har talats om Malmöförorten Rosengård. Han konstaterar att förorten 
när den byggdes framställdes som tillhörande något av det moderna Folkhemmets frontlinje. 
Förorten var då modern, nybyggd och i sig självt eftersträvansvärd. Efterhand kom den där-
emot allt mer att framställas som ‘avvikande’ från resten av samhället, på olika sätt farlig och 
besvärlig. Rosengård blev, tillsammans med andra förorter, synonymt med allt negativt man 
kunde tänka sig; kriminalitet, drogmissbruk, etniska konflikter.  

Idag finns det i Sverige åtskilliga rappare som på olika sätt bemöter denna typ av entydligt 
‘problemorienterade’ diskurser om förorten.5 Den svenska hiphopens pionjärer, Latin Kings,  
var, redan under början av nittiotalet, med om att bryta mot de svårigheter som förorternas in-
vånare i allmänhet har haft att i det offentliga samtalet själva representerande ‘sina’ liv och 
‘sina’ bostadsområden.6 På konvolutet till debut-cd:n, som har den i sammanhanget talande ti-
teln Välkommen till förorten, har också stadens centrum, Stockholms City, på en karta sym-
bolsikt fått ge plats åt stadens periferi, de ‘utsatta’ förorterna. På samma kollage samsas stig-
matiserade och välkända ‘problemförorter’ runtom i landet, som Norsborg, Rinkeby, Hallun-
da, Fittja, Alby, Rosengård och Tensta, om utrymmet.7  

Förorten har i rappen blivit något av ett ‘site of resistance’, en central knut- eller referens-
punkt för lokalt motstånd mot denna typ av stigmatiserande bilder av förorten och dess be-
folkning (jfr Rose, 1997). Murrey Forman menar att just betydelsen av plats är en av de ‘hu-
vudfaktorer som kan sägas särskilja rap och hiphopkultur från många andra kulturella och 
subkulturella ungdomsformationer…’ (Forman, 2000: 68). I raptexter fungerar förorten, till-
sammans med flera närliggande begrepp och uttryck, till exempel ‘betongen’,8 som en slags 
metafor för gemenskap och stolthet, småskalighet och lojalitet, för ‘det familjära’. I hiphop-

                                                           
4 Latin Kings (2000) ‘tlk’, Mitt kvarter, Redline. 
5 Se Aleksandra Ålund (1991), som i ett annat sammanhang har talat om ‘problemideologier’.  
6 Latin Kings var, efter Just D, det första, svenska hiphopbandet att på allvar slå igenom här i Sverige.  
7 Samma slags symboliska gest hade redan tolv år tidigare gjorts av ett annat förortsband, nämligen punkbandet 
Ebba Grön från Rågsved, söder om Stockholm, på konvolutet till deras sista självbetitlade LP. På en karta över 
Stockholms City hamnade där Rinkeby i trakten vid Humlegården medan Rågsved förlades mitt i Mälarviken. 
Ebba Grön (1983) Ebba Grön, Mistlur. 
8 Titeln på Latin Kings’ andra CD är exempelvis I skuggan av betongen (1996). I ett reportage om Ayo lyder en 
av underrubrikerna: ‘Hjärtat i betongen’ (BT, 99/09/24).   
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kulturen är det uppenbart hur globala processer och influenser vävs samman med lokala, för 
att tillsammans bilda ett i flera avseenden komplext kulturellt flöde.  

Ett annat, talande exempel på hur kampen om att beteckna förorten ständigt bedrivs i rap-
pen, är att bilden av förorten hos en rappare som Ayo betecknas med ordet djungel. ‘Djungel’ 
underförstår i vardagliga sammanhang en ociviliserad och vild plats i samhällets periferi. I 
hans hit Betongdjungelboken rappar han däremot: ‘förstå att där jag bor är kärleken till djung-
eln stor / jag flyttar aldrig härifrån / jag svär’.9 Metaforen återkommer i flera sammanhang, 
bland annat på Latin Kings’ tredje CD, Mitt kvarter, där man rappar: ‘Förorten är en djungel 
av betong’.10 I denna strävan efter att, så att säga, ‘återta territoriet’,11 att bekämpa det stigma 
som förorten vanligen associerats med, går rapparna, som Ristilammi formulerar det på tal om 
berättandet om Malmöförorten Rosengård, med andra ord ‘in i själva stigmatiseringsproces-
sen och försök[er] skapa en positiv bild av området. En sådan ”motstämpling” tar upp annor-
lundaheten och försöker vända den till något positivt…’ (Ristilammi, 1994: 148f).  

Bilden av förorten som ‘djungel’ associerar dessutom omedelbart till det andra tema som 
hiphopen utmanar, nämligen de öppet rasistiska och mer subtilt rasifierande föreställningar 
som återfinns runtom i samhället. 
 
‘Vi svartskallar måste enas’: Antirasism och representation av tillhörighet  
 
Ett explicit utmanande av rasistiska föreställningar av kan skönjas hos åtskilliga representan-
ter för hiphopkulturen, såväl i Sverige som i USA och i andra länder. Inom rasismforskningen 
menar man att en tidigare tydlig och biologiskt förankrad rasism i dagens, liberala demokrati-
er allt mer har fått ge plats åt en brett förankrad, betydligt mer subtil och kulturellt orienterad 
rasism (se Goldberg, 1993; Tesfahuney, 1998). Denna bredare form av rasism brukar ofta be-
tecknas med begreppet rasifiering (Miles, 1989). Rasifiering består, brukar man säga, närmare 
bestämt av de föreställningar och praktiker som på olika sätt bidrar till att ‘kategorisera, förde-
la och diskriminera särskilda befolkningsgrupper…’ (Wetherell & Potter, 1992: 70). Genom 
markörer som hudfärg, religion och kultur framställs och bemöts bestämda grupper i samhäl-
let som per definition ‘främmande’, som ‘avvikande’ från majoritetssamhället. Dessa såväl 
symboliska som materiella praktiker har många olika skepnader i dagens samhälle. De stämp-
lar bland annat de Andra som ‘problem’ i sig själva. De ‘beskyller offren’ för deras ‘miss-
lyckanden’ i samhället, till exempel i form av arbetslöshet och socialbidragstagande. De asso-
cierar brottslighet och andra former av ‘avvikande’ beteende med de Andras ‘bakgrund’ och 
‘tillhörighet’, snarare än med ett kringliggande, socialt och ekonomiskt sammanhang. De 
framställer de Andra som genuint ‘kulturella’ samtidigt som deras ‘kultur’ föreställs som ho-
mogen och statisk.  

Både svensk och amerikansk hiphop kan sägas utmana flera av dessa rasifierande prakti-
ker. Ambitionen i rap är nämligen många gånger att synliggöra något som tidigare varit osyn-
liggjort och att bryta mot etablerade tankesätt: ‘Hip-hop erbjuder, genom sina uppdiktade be-
rättelser, både en kritik av och ett alternativ till den dominerande världsbilden och dess ideo-
logiska grundvalar, å ena sidan genom att göra oartikulerade antaganden synliga, å andra si-
dan genom att konfrontera dessa antaganden med egna motberättelser’ (Potter, 1995: 132).  
                                                           
9 Ayo (1999) Föder nåt nytt, BMG. Uttrycket ‘betongdjungel’ användes först (?) av Bob Marley i låten Concrete 
Jungle. Bob Marley & The Wailers (1973) Catch a Fire, Tuff Gong. ‘Djungel’ som metafor för förorten åter-
kommer också i Just D och deras hit Tre gringos, där förorten blir ‘förortsdjungeln’. Just D (1995) Plast, Tele-
gram Records.  
10 Latin Kings (2000) Mitt kvarter, Redline.  
11 Jämför exempelvis Eric Carlssons (2000) analys av ambitionen att ‘återta territoriet’ i samhällsprogrammet 
Fittja Paradiso. Peter McLaren et al. (1999) talar i detta sammanhang om ett motstånd som ‘kan förmå interve-
nera i individens subjektsskapande och återta ”platserna” för deras liv genom skapandet av nya rumsliga fantasi-
er…’ (s. 159). 
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Ett utmanande av rasistiska praktiker uttrycks inte minst i form av direkta konfrontationer 
med det uppenbara gap som existerar mellan det som å ena sidan sägs och det som å andra si-
dan görs i dagens liberala demokratier. Den amerikanska rapgruppen Public Enemy hör ex-
empelvis till de som mest kraftfullt har attackerat gapet mellan idealet om ‘the American Cre-
ed’ och konkret praxis av rasdiskriminering och social misär i det amerikanska samhället. I 
sin låt Night train rappar de, till exempel: ‘Land of the free / But the skin I’m in identifies 
me’.12 Formellt är USA ett ‘rasblint’ samhälle, men konkret spelar ‘ras’ fortfarande en stor 
roll för hur människor lyckas i det amerikanska samhället. Flera rappare har i sina texter ock-
så explicit uppmärksammat hur rasismen successivt har bytt skepnad och antagit en allt mer 
dold och i mångt och mycket ‘acceptabel’ karaktär. Public Enemy ger i sin låt Rebirth ett 
konkret exempel på hur rasismen av idag kan kritiseras i raptexter:  

 
About what the hell is goin’ wrong  
You never know  
If you only trust the TV and the radio  
These days  
You can’t see who’s in cahoots  
‘Cause now the KKK  
Wears three-piece suits.13 
 

På ett liknande sätt som det inom hiphopkulturen bedrivs en ständig kamp om att beteckna 
förorten försiggår det där en påtaglig kamp om betydelser direkt kopplade till de rasifierade 
och stigmatiserade Andra, ‘invandrarna’, ‘svartskallarna’, ‘the niggers’. Ännu ett uttryck för 
antirasistiskt motstånd i rap kan därvidlag vara de strategier som går ut på att exempelvis 
‘stjäla tillbaks’ ett vanligtvis stigmatiserande och nedsättande ord som ‘nigger’, detta genom 
att som rappare medvetet använda ordet ‘nigga’ när man benämner sig själv (Kellner, 1995; 
McLaren, 1997). New York-rapparen Ice-T är ett av flera exempel på denna strategi. I en text 
rappar han bland annat: 
 

Damn right I’m a nigga, and I don’t care what you are, cause I’m capital N-I double G-E-R. Black 
people might get mad, cause they don’t see, that they’re looked upon, as a nigga just like me. I’m a 
nigga, not just a colored man, or a black, or a negro, or an Afro-American, I’m all that.14 

 
Ove Sernhede (2000) visar också i sin studie om svensk hiphop hur denna slags strategi kan 
fungera. En av de rapkillar han närmat sig berättar: ‘vi tar och snor nassarnas tecken så skapar 
vi förvirring totalt för dem, förstår du mannen. Om ett år kan dom inte med att gå på stan med 
sina 88-tatueringar för vi har klippt deras tecken’ (s. 333).  

Talande är ur detta ljus också att frontmannen Dogge i Latin Kings vid åtskilliga tillfällen 
talar om sig själv och andra förortsbor med den annars så nedsättande beteckningen ‘svart-
skalle’. Det eko som Latin Kings storsäljande debut-CD Välkommen till förorten lämnade ef-
ter sig är ett av många tecken på att det i det offentliga livet finns en viss grogrund för enat 
politiskt motstånd, också över etniska gränsdragningar, mot rasism och social misär. I låten 
Snubben från debut-CD:n uppmanar Dogge till gemensamma allianser bland de ‘svartskallar’ 
som annars mest ‘slåss mot varann’, allianser som kan utmana och på sikt utmanövrera rasis-
men och rasisterna i samhället.  
 

Det finns många avundsjuka rasister, 
men bara några få, fega nynazister. 
Så var inte rädd, var smart, försök vara man. 
Vi svartskallar måste enas, och sluta slåss med varann! 

                                                           
12 Public Enemy (1991) ‘Night Train’, Apocaypse 91: The Enemy Strikes Back, Pias. 
13 ‘Rebirth’, ibid. 
14 Ice-T (1991) ‘Straight up Nigga’, O.G. Original Gangster, Sire Records.   
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Vi måste sluta slåss med varann!15 
 
Ken är en annan av de som medvetet använder sig av strategin att ‘stjäla tillbaks’. På debut-
CD:n Vägen tillbaka använder han, när han rappar om gemenskap och tillhörighet i förorten, 
bland annat negativt klingande ord som ‘tattare’, ‘utlänning’ och ‘blatte’. Med detta ordval 
lyckas han, å ena sidan, belysa det omgivande samhällets stämpling av de Andra. Å andra si-
dan lyckas han vända denna stämpling till en känsla av stolthet och gemenskap. I låten Djupa 
sår rappar han exempelvis: ‘folk kollar snett på alla jävla utlänningar / ge dom / sluta aldrig 
att förbli stark’. Tydligast är denna tendens ändå i låten Gatuslang, där han, likt Dogge och 
Latin Kings, uppmanar till gemensamma lojaliteter och allianser bland samhällets utstötta: 
‘gatuslang ska spränga Svea Rike land / vi går med starka band / tattare hand i hand’.16  

Ansatsen är en liknande hos lundarapparen Timbuktu. I låten Pendelparanoia anspelar han 
på den väletablerade diskurs som i huvudsak betraktar rasism som ett psykologiskt och kun-
skapsmässigt problem (se Wetherell & Potter, 1992). Här framtonar försoning som överord-
nad politisk strategi (‘Vi skall alla lära oss förstå varandra…’) mot rasifiering, snarare än 
kamp och mobilisering. Tonen är därför delvis en annan, än hos exempelvis Ken och Latin 
Kings: 
 

Hade du känt mej 
hade du inte dömt mej 
hade jag hjälpt dej 
hade du aldrig glömt mej 
hade du tatt dej tid 
hade du kanske fattat 
hade jag vågat 
hade vi kanske snackat 
hade vi bara haft mer tid 
hade jag kanske satt mej brevid 
hade vi lärt känna varandra hade vi inte varit så rädda för andra17 

 
Vi har här sett flera exempel på hur rappare medvetet har utmanat marginalisering och rasism, 
å ena sidan genom att rikta skarp kritik mot rasifierande och på andra sätt underordnande 
praktiker i samhället, å andra sidan genom att uppmana till antirasistisk kamp mot dessa un-
derordnande praktiker. Detta motstånd anspelar däremot ofta på diskurser som ingalunda all-
tid är frigörande.  

Vi skall här se att en av de problematiska diskurser som genomsyrar stora delar av hipho-
pen består av de anspråk som åtskilliga rappare har på ‘äkthet’, på att ‘säga sanningen’. Dessa 
anspråk understödjer lätt en tämligen essensialistisk förståelse av ‘tillhörighet’. Till ett annat 
av hiphopvärlden högst problematiska inslag kan vi räkna de föreställningar om maskulinitet 
och kvinnlighet som där vanligen formuleras. Baksidan av den stolthet och gemenskap som 
rappen formerar är nämligen, många gånger, utestängning, nedtystande och nedvärdering av 
såväl kvinnor som av homosexuella (se hooks, 1990). Först skall vi däremot kort beröra några 
aspekter av vad som kan kallas rappens ‘sanningspolitik’.  
 
‘Det måste komma från hjärtat’: Äkthet och sanning som retoriska grepp 
 
Antirasistiska och samhällskritiska ansatser har, som vi ovan beskrivit, varit två grundelement 
av hiphopkulturen. Istället för att resignera inför olika former av stigmatisering och diskrimi-
nering finns det flera tydliga exempel på hur rappare medvetet har försökt att ‘ladda om’ 
                                                           
15 Latin Kings (1994) ‘Snubben’, Välkommen till förorten, eastwest. 
16 Ken (1999) Vägen tillbaka, EMI. 
17 Timbuktu (2000) ‘Pendelparanoia’, Kontrakultur, JuJu Records. 
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stigmatiserande beteckningar och kategoriseringar och att därigenom i någon mening etablera 
en motdiskurs. Detta för osökt tankarna till sjuttiotalets black is beautiful-rörelse och svarta 
artister som Curtis Mayfield eller James Brown. På samma självklara sätt ställs här självtillit 
och engagemang gentemot självförakt och alienation (McLaren, 1997). Den kamp som hipho-
pen för mot såväl samhällelig marginalisering som mot stigmatisering och rasism, är däremot 
inte helt oproblematisk. Även artikulationer som vid första anblick kan tänkas utgöra ett visst 
motstånd förhåller sig nämligen till rådande, dominerande föreställningar runtom i samhället 
och kan därmed till viss del upprätthålla dessa föreställningar (Kelley, 1996).  

Denna problematik aktualiseras inte minst av den diskurs om autenticitet och erfarenhet 
som genomsyrar mycket av dagens hiphopkultur, där såväl journalister som åtskilliga hipho-
pare själva åberopar det ‘äkta’, de ‘sanna erfarenheterna’. Det retoriska grepp som består i att 
ställa ‘äkta’ gentemot ‘fejk’ kan sägas fungera ungefär som en gallringsprincip inom den spe-
cifika, diskursiva formation som rappen i sig utgör. Den sorterar och rangordnar rappare en-
ligt ‘äkthet’ som vägledande princip (jfr Foucault, 1993). Liknande gränsdragningar och in-
terna statushierarkier återfinns förstås i de flesta musikgenrer och ungdomskulturer. I ett re-
portage i Dagens Nyheter refereras exempelvis en ung rappare Cripe med orden:   
 

Idag är det många som gör hiphop efter en mall. De tror att hiphop är det och det och sätter upp en 
massa regler. På Söder snackar alla om vad som är mest äkta, men de har missuppfattat hela grejen. 
Vad som är äkta är ju upp till var och en. Det måste komma från hjärtat.  

[DN, 01/01/05] 
 
Även de som i olika avseenden riktar skarp kritik mot svensk rap kan ta sin utgångspunkt i 
principen om ‘äkthet’. Ett exempel återfinns i Dagens Nyheter, där en journalist hävdar att 
svensk rap inte är förankrad i den ‘svenska verkligheten’, utan att den mer eller mindre är en 
kopia av amerikansk rap: 
 

…oavsett vilket sound svenska hiphoppare bryr sig mest om kvarstår grundproblemet. Ett världs-
hav skiljer Sverige från USA, men lyssnar man på svensk hiphop verkar som om Hässelby har bytt 
plats med Brooklyn. Svenska rappare försöker inte bara överföra det amerikanska sättet att rappa 
på, de skriver också texter utifrån en amerikansk verklighet som inte stämmer överens med den 
svenska. 

[DN, 99/07/09] 
 
Ett tredje exempel på hur journalister anspelar på ‘äkthet’ är framsidan till ett nummer av tid-
skriften Arena (6/00) där det ‘Äkta tilltal’ med feta bokstäver. Rubriken är tänkt att tjäna som 
vinjett till en artikel om svensk rap. Där driver journalisten Alejandro Leiva ivrigt tesen om 
‘äkthet’, till och med så långt som att hävda att Dogge i Latin Kings är så ‘äkta’ att han, till 
skillnad från andra rappare, till exempel Petter och Ken, inte ens behöver använda sig av den 
inom amerikansk rap så vanliga frasen ‘yo’. I artikeln står följande att läsa:  
 

Att Petter, Ken och allt vad de heter säger yo beror på att de behöver påminna oss om att hiphop för 
dem är en identitet, en ingång i pseudorevoltens gemenskap. Dogge är denna revolt, han är det som 
andra emcees rappar sig blinda om.  

[Leiva, 2000: 41] 
  

Anspråk på ‘äkthet’ och ‘sanning’ utgör, inom populärkultur såväl som i samhället i övrigt, ett 
viktigt retoriskt grepp.18 Det är inte bara journalister som på detta sätt gör anspråk på det 
‘äkta’ och på att besitta de ‘sanna erfarenheterna’ utan det är något som även hiphopare själva 
gör. Det gör det lättare för hiphoparen att få genomslag för sina budskap. Det ger ett trovär-
digt tilltal. Denna diskurs om ‘sanning’, ‘äkthet’ och ‘verkliga erfarenheter’ genomsyrar såväl 
mycket av de föreställningar som florerar om vem som kan rappa som föreställningar om vad 
                                                           
18 Denna ‘autenticitetspolitik’ inom rappen har diskuterats av bland andra Sunaina Maira (2000).  
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rap är eller bör vara för något. Tanken är här att rappare för att vara verkligt trovärdiga bör 
rappa om sina ‘verkliga’ erfarenheter, och, kort och gott, ‘vara äkta’. I en intervju säger ex-
empelvis den kvinnliga rapparen Feven, vars debutalbum Hela vägen ut var en av de största, 
svenska skivframgångarna under år 2000, följande om hur det är att rappa: ‘Det är mycket en-
kelt. Det handlar om att vara äkta, berätta om hur man levt och vad man sett’ (BT, 99/02/05).  

Ett specifikt retoriskt grepp är i detta sammanhang att framställa sig själv som ‘äkta’, sam-
tidigt som man positionerar och distanserar sig från ‘alla de andra’, alla de som inte är ‘äkta’ 
utan som följer stela, konforma mallar för hur det verkligen är ‘att rappa’. Fevens hit Dom tio 
budorden är ett förträffligt exempel på ett försök att värna om det ‘äkta’ gentemot det ‘oäkta’ 
inom hiphopscenen. Några av de principer som enligt Feven utgör hiphopens ‘tio budord’ är: 
‘skriva egen text’, ‘inge’ hat för nån som säljer fler ex’, ‘vara den du är’, ‘hip-hop är ej klä-
derna som du bär’, ‘börja underground’, ‘vara originell’ och ‘spela ej ghetto när ni har det bra 
ställt’.19 Samtliga budord kretsar, i olika avseenden, kring det avgörande att som rappare ‘vara 
äkta’.  

I en recension av Latin Kings senaste album Mitt kvarter är ‘socialrealism’ ett av de be-
grepp som anförs (SvD, 00/11/03). Redan tidigt tydliggjorde Chepe i Latin Kings en av ut-
gångspunkterna för bandets musikaliska profil: ‘Meningen är inte att anklaga det svenska 
samhället. Vi berättar bara hur det är’ (DN, 94/05/09). Murray Forman (2000) pekar speciellt 
på hur det i rappen finns en central, närmast mytisk, föreställning om att framgångsrika rappa-
re förväntas upprätthålla en nära kontakt med förorten, the ‘hood. I rappen signaleras ‘närhet’ 
till förorten och till ‘verkligheten’ genom användandet av en rad olika attribut och symboler, 
en samling av element som i rappen tillsammans bildar något av ett specifikt ‘förortssceneri’. 
Några av de ‘förortssymboler’ som återkommer i en rad olika sammanhang, på exempelvis 
bilder och skivkonvolut, i videos och annat, är tunnelbanevagnar, grafitti, betonghus, stängsel, 
karga miljöer, bakgator (jfr Gilroy, 1993). Forman beskriver också hur rappare många gånger 
är angelägna om att ‘rappa om situationer, scener och platser som utgör förortens levda erfa-
renhet’ (Forman, 2000: 72). Det är i denna strävan efter lokal förankring som ‘äktheten’ står 
på spel, allt för att rapparen skall undvika anklagelser om att vara ‘sell-outs’, för att ha ‘sålt 
sig’.20 Ayo anspelade, med strofen ‘jag flyttar aldrig härifrån / jag svär’ i sin hit Betongdjung-
elboken, just på att vara ‘äkta’, att ‘komma från förorten’. 

Detta sökande av objektiva, sanna fundament är något som har kritiserats av en poststruk-
turalistiskt influerad CS. Judith Butler (1992) poängterar exempelvis den makt som består i att 
konstruera kategoriska indelningar, på samma sätt som Foucault tidigare har kopplat samman 
konstruktionen av sann kunskap med makt. Det att vara ‘vardaglig’, att bara ‘vara sig själv’, 
styrs av en rad konventioner och, många gånger outtalade, regleringar.21 När hiphopare rappar 
om sina personliga ‘erfarenheter’ av ‘hur det är i förorten’ och därigenom berättar om ‘vad 
som verkligen hänt’, kan det, enligt ett sådant perspektiv, betraktas som en sanningspolitisk 
                                                           
19 Feven (2000) Hela vägen ut, Bananrepubliken. Samtliga Fevens tio ‘budord’ är, i följande ordning: ‘1. icke 
bite’, ‘2. skriva egen text’, ‘3. inge’ hat för nån som säljer fler ex’, ‘4. element respekt’, ‘5. vara den du är’, ‘6. 
hip-hop är ej kläderna som du bär’, ‘7. börja underground’, ‘8. vara originell’, ‘9. spela ej ghetto när ni har det 
bra ställt’, och, slutligen, ‘10. akta er för Greenhoundz FX, lätt som en plätt vi lämnar er knäckt och spräckt’.   
20 I USA fördes det till exempel en livlig debatt inom hiphopkulturen om huruvida rapparna Vanilla Ice och MC 
Hammer är ‘äkta’ eller ‘fejk’ (se Skeggs, 1994; Perkins, 1996; Potter, 1995). Master P, en amerikansk rappare 
och vd för skivbolaget No Limit Records, använde just ‘äkthet’ som retorisk figur när han på CD:n Ghetto Pos-
tage dömde ut en annan amerikansk rappare, Mystikal, som nyligen hoppat av till ett annat bolag. Han rappade 
där att: ‘We have gotten rid of all the fakers!’ Master P (2000) Ghetto Postage, No Limit/Virgin. I en intervju 
diskuterar rapparna i Latin Kings beteckningen ‘kokosnötter’. Chepe beskriver beteckningen med följande ord: 
‘Sådana som säger att de kämpar för invandrarna, men sedan gör de inte det’. Salla fortsätter: ‘Det finns för 
många kokosnötter. Överallt. De får en fet lön av någon och glömmer sina rötter…’ (DN, 97/03/02). 
21 Att ‘det vardagliga’ inte är ett självklart, neutralt och oreglerat tillstånd är något som bland andra Pierre Bour-
dieu (1999) samt Peter Berger och Thomas Luckmann (1998) har noterat. Maira (2000) har, med hänvisning just 
till Bourdieu, visat på detta inom hiphopkulturen.   
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akt, i Foucaults (1980b) mening. En viktig poäng är därvidlag: ‘Det är inte individer som har 
erfarenheter, utan det är subjekten som skapas genom erfarenheter’ (Scott, 1992: 25f). Att an-
spela på erfarenheter är därmed detsamma som att på något sätt konstruera ens egen identitet.  

Sådana anspråk på ‘äkthet’ riskerar däremot alltid att upprätthålla hegemoniska föreställ-
ningar om tillhörighet och identitet, föreställningar som per definition ser tillhörighet och 
identitet som något homogent, statiskt och definitivt. Också antirasistiska rörelser, exempelvis 
sjuttiotalets black is beautiful-rörelse eller koloniala befrielserörelser, vars ambitioner är att 
bekämpa olika former av rasförtryck, kan därvidlag dela flera av de grundläggande utgångs-
punkter som de nationalistiska och rasistiska ideologier de kämpar mot. Hänvisandet till det 
‘äkta’ eller till ens påstådda ‘rötter’ är uppenbara exempel på en sådan, gemensam tankelogik 
(se Gilroy, 2000). I de fall där ‘blackness’ konstrueras som något naturligt och mer eller 
mindre statiskt riskerar antirasismen, för att använda Paul Gilroys (1992) ord, att bli till ra-
sismens spegelbild. Stuart Hall (1991) poängterar däremot att meningsbärande, kulturella 
praktiker alltid befinner sig i ett bestämt historiskt sammanhang. Motstånd bygger alltid på 
gemensamma identifikationer och lojaliteter, det refererar i någon mån alltid till ‘det förflut-
na’, men, noterar han, ‘det är aldrig en återkomst i en direkt och bokstavlig mening. Det för-
flutna väntar inte på oss någonstans där borta […] Det förflutna är alltid återberättat, återfun-
net, återskapat’ (s. 58). Den gemenskap som formeras i rappen kan således, liksom de starka 
anknytningar till förorten som antyds, inte ses som några ‘sanna’ avspeglingar av ett ‘reellt’ 
tillstånd, utan de måste snarare förstås som representationer, skapade i en bestämd historisk 
kontext.  

Motstånd är således komplext eftersom det bär på många, ofta motstridiga, dimensioner. 
Såväl journalisternas som rapparnas egna anspråk på ‘äkthet’ och ‘sanning’ kan exempelvis 
befästa rådande mönster av makt och dominans, så även i de fall där de utgör ett ifrågasättan-
de av rådande ordning. I kommande avsnitt skall vi diskutera hur detta i sin tur är relaterat till 
frågan om kön och sexualitet, då hiphopkulturens olika representationer i hög grad har visat 
sig ske i och genom ‘könade’ praktiker. 
 
Feministisk Cultural Studies: Kön, heterosexualitet och etnicitet 
 
Till diskussionen om hiphop såsom en bearbetning av samhälleliga konflikter som rasism och 
marginalisering, går det att anlägga ytterliggare ett perspektiv, nämligen frågan om kön. CS 
kritiserades redan tidigt för sin ‘könsblindhet’. Angela McRobbie (1994) pekade, bland andra, 
på hur CS inte bara har ignorerat hur maskulinitet och femininitet konstrueras i och genom 
populärkulturella uttryck, utan även hur de områden som CS ägnat intresse var typiskt ‘man-
liga’ eller ‘grabbiga’, ofta förlagda i ‘det offentliga’. Det ‘privata’ livet, familjen och väninne-
relationer, hade däremot, fram till den feministiska kritiken, i stort sett undgått CS.  

Även forskning om etniska relationer och rasism har länge kännetecknats av en liknande 
tystnad om kön. Kvinnors liv har ofta osynliggjorts (se Anthias & Yuval-Davis, 1992). I de få 
fall där kvinnor har funnits med i etnicitetsforskningen har de oftast figurerat i tämligen stere-
otypa ‘kvinnoroller’, som exempelvis hustrur eller mödrar, allt medan forskningens subjekt 
fortsatt har utgått från mannen som norm. Ann McClintock (1994) pekar på en motsvarande 
avsaknad av frågor om rasism i många feministiska analyser, som oftast har haft vita, hetero-
sexuella medelklasskvinnor i västvärlden som självklar utgångspunkt. Feministiska forskare 
som McClintock (1994), bell hooks (1990), Floya Anthias och Nira Yuval-Davis (1992) visar, 
som alternativ, på det intima samspelet mellan kön och etnicitet. Kön fungerar många gånger 
som markör för etniska grupper, samtidigt som kön konstrueras som ‘naturlig’ skillnad. ‘Et-
nisk och rasmässig autenticitet definieras ofta med hjälp av idéer om sexualitet och specifika 
relationsmönster mellan män och kvinnor, vilka framställs som uttryck för essentiella skillna-
der’ (Gilroy 1993: 197). 
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Könsbestämda praktiker och identiteter blir på så sätt till symboler för det ‘nationella’, det 

‘etniska’ eller det ‘rasmässiga’. På ett liknande sätt råder, har inte minst Judith Butler (1990) 
noterat, ett nära samspel mellan kön och heterosexualitet. Konstruktionen av heterosexualitet 
som något ‘naturligt’ upprätthåller, understryker hon, föreställningen om två, av naturen åt-
skilda, könsidentiteter.  

Manliga och kvinnliga identiteter konstrueras, kan vi då konstatera, inte bara som motpoler 
till varandra, utan även gentemot bilder av Andra män och kvinnor, definierade på etniska el-
ler för den delen klassmässiga grunder. Det är i detta sammanhang som Robert Connell 
(1996), Nigel Edley och Margaret Wetherell (1996) och andra har diskuterat kring ‘hegemo-
nisk maskulinitet’, det vill säga den maskulinitet som konstrueras såsom den normala i förhål-
lande till andra, alternativa maskuliniteter. Att undersöka hiphop ur ett könsperspektiv aktua-
liserar såldes inte enbart frågan om vilka bilder av kön och sexualitet som genomsyrar detta 
kulturella uttryck, utan den aktualiserar även frågan om vilka eventuella funktioner dessa re-
presentationer kan tänkas fylla i förhållande till övriga sociala relationer i samhället.  
 
‘Deras förakt för svenska tjejer’: Rasism och manlighet 
 
En bild av hiphopen som tidigt kom att väcka stor debatt i USA var den så kallade ‘gangsta-
rappen’, och dess överdrivna machoattityd. Den något schablonartade bild som här framma-
nades, av den i grunden sexistiske, kvinnofientlige rapparen, har emellanåt blivit till en allmän 
symbol för hiphopen som helhet, i sig en grov förenkling av en högst komplex kultur med sto-
ra variationer.22 De många gånger kvinnoförnedrande inslagen i amerikansk gangstarap har, 
tillsammans med dess övriga budskap av stundtals hätsk kritik mot polisbrutalitet och rasism, 
kommit att ses som någonting hotfullt och i grunden samhällsfarligt. I den amerikanska debat-
ten har ganstarappen bland annat anklagats för att ha utgjort en viktig inspirationskälla till 
kravallerna i Los Angeles 1992 (McLaren, 1997).  

Den ‘moralpanik’ som följde i spåren av gangstarappen har, som vi nedan skall se, till viss 
del undvikits i Sverige, men bilden av hiphop som i allmänhet mansdominerad och kvinnofi-
entlig återfinns även här.23 Rapparen Ken, som i Dagens Nyheter (00/06/20) utnämndes till 
rappens ‘värsting’, har tillsammans med den konverterade muslimen Ayo fått utstå stundtals 
hård kritik i media för sina uttalanden gällande kvinnor och homosexualitet. Efter flera kon-
troversiella utspel, som en uppmaning till publiken vid Vattenfestivalen i Stockholm om att 
‘storma slottet och våldta prinsessan Madeleine’ och ett påstående om att ‘det är onaturlig 
med homosexualitet’ (Expressen, 99/08/10), har Ken i svensk media fått en efterhängsen 
stämpel på sig som ‘homofoben som hatar kungahuset’ (Expressen, 00/06/01). I låten Vem é 
Ken på DJ Sleepy’s debut-CD Sleepy Sound System Vol 1 relaterar Ken själv till denna mass-
mediala stämpel då han rappar: ‘Vem é Ken? / Den där killen som skiter i allt / Vem é Ken? / 
Han som representerar sprit och knark / Vem é Ken? / Sveriges mest omskrivna rappare / 
Vem é Ken? / Men va tror du? / Fortfarande tattare’.24 Ayo, i Aftonbladet (99/10/25) om-
nämnd som ‘rappande muslim’, lär i sin tur ha hävdat att ‘korta utmanande kjolar skapar våld-
täkter’ varefter han lär ha uppmanat kvinnor att inte vara så ‘lösaktiga’ utan snarare ‘stå för en 
man’.  

Bilden av rapparna Ken och Ayo stämmer förhållandevis väl överens med den domineran-
de diskurs om ‘invandrarkillen’ som återfinns i den allmänna, svenska debatten. Bilden av 

                                                           
22 Inte minst med tanke på de kvinnliga rappare som i direkt ‘battle’ utmanar sina manliga rapkollegor, se exem-
pelvis Melinda nedan. 
23 Begreppet ‘moralpanik’ myntades ursprungligen av Stanley Cohen, i hans numera klassiska studie Folk Devils 
and Moral Panics (1972).  
24 DJ Sleepy (2001) ‘Vem é Ken’, Sleepy Sound System Vol 1, Universal Music. 
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‘invandrarkillen’ kopplas där samman med bilden av en aggressiv, kvinnoförnedrande man-
lighet, inte sällan riktad mot ‘svenska’ tjejer. I denna diskurs återges ‘kultur’, genom metafo-
rer om ‘interkulturell kommunikation’, ‘kulturkrockar’ eller ‘kulturella rötter’, som något hu-
vudsakligen statiskt och homogent. Emellanåt talas det till och med om en enhetlig ‘invand-
rarkultur’. Denna rasifierande diskurs präglas av föreställningar om könsrelationer och sexua-
litet, där exempelvis ‘invandrarkillars snedvridna kvinnosyn’, som det heter, är något som ofta 
har diskuterats. Dagens Nyheter (00/03/03) skriver exempelvis, på tal om tragisk händelse i 
Stockholmsförorten Rissne i januari 2000, där en grupp unga män med ‘invandrarbakgrund’ 
förgrep sig sexuellt på en ung ‘svensk’ kvinna, att: ‘deras förakt för svenska tjejer har sin 
grund i mötet mellan den svenska kulturen och de starkt patriarkaliska kulturerna runt Medel-
havet’. Förutom ‘kultur’ hör Islam till en de tydliga markörer som vid denna typ av rasifiering 
återkommande får signalera avvikelse (jfr Said, 1997). Aftonbladet skriver till exempel, i 
samband med den så kallade ‘Rissnevåldtäkten’:  
 

När kvinnorna i muslimska samfund förväntas vara oskulder fram till bröllopsnatten och svenska 
kvinnor i allmänhet för väntas vara erfarna inträffar ett slags värderingsförbistring i muslimernas 
sinnen. Svenska flickor blir Svennehoror. 

[Aftonbladet, 00/02/29] 
 
Rasifiering genom konstruktioner av de Andra som hotfulla (samhälls)element sker med and-
ra ord ofta genom föreställningar om kön, vare sig det gäller representationen av kultur eller 
religion som definitiv skillnad. Den bild som i svensk media framställs av Ken och Ayo som 
‘kvinnohatare’ eller ‘homofob’ respektive ‘rappande muslim’, kan således ses som uttryck för 
en rasifiering som genom föreställningar om könsrelationer naturaliserar eller normaliserar 
bilden av de Andra som verkligen ‘annorlunda’ än Oss. Samtidigt som de Andra framställs 
som traditionsbundna och patriarkala framstår vi övriga, vi ‘svenskar’, som jämställda på ett 
sätt som ytterligare ‘bekräftar föreställningen om en svensk överhöghet och invandrarnas un-
derlägsenhet’ (de los Reyes & Molina, 2000: 6). Denna representationslogik tjänar till att legi-
timera direkt utestängande och diskriminerande praktiker som asyllagstiftning eller mer sub-
tilt utestängande praktiker som att bli nekad inträde till en nattklubb på grund av ens ‘hud-
färg’, ‘hårfärg’ eller ‘brytning’ (jfr Wetherell & Potter, 1992).  

Stämmer då inte denna uppmålade bild av ‘invandrarkillen’ med ‘verkligheten?’ Är dessa 
unga, rappande män ‘oskyldiga’ till anklagelserna om explicit sexistiska utspel? Nej, sexism 
och machoattityder är självfallet allvarliga problem hos, bland andra, rapparna Ken och Ayo. 
Ken rappar, i bland annat låten Du och jag, om en tjej med orden ‘vackra ben / rumpan putade 
ut’, ‘grymma lår’, ‘din häck var den fetaste, och brösten var sköna…’.25 Ordvalet stämmer väl 
överens med den typ av sexistiska diskurs som porträtterar kvinnan som ett (passivt) sexuellt 
objekt för (den aktiva) mannen att åtrå. Kvinnan som sexuellt objekt återfinns även hos Ayo. I 
låten Gudinnor rappar han exempelvis om hur kvinnor ‘springer runt i gäng / när man ser dem 
blir man helt bäng / och försöker allt för få dem i säng / det är klart, har gjort sig fina / faan i 
flera timmar / ögon som glimmar och snubbarna bara svimmar’.26 Ayos ‘gudinnor’ är däremot 
inte bara till för att åtnjutas. Kvinnan skall likväl både hyllas och respekteras, för, som han 
rappar, om ‘hon har ring på sitt finger betyder det att hon är äkta mot sin man och han vin-
ner…’.  

Kvinnorna i Ayos och Kens rapvärld delas således, på klassiskt manér, in i kategorierna 
‘ärbara’ och ‘icke ärbara’, de ‘tillhör sina män’ och återfinns som (sexuella) objekt för män-
nen att åtrå. Dessa representationer ingår i allra högsta grad i en patriarkal ideologi. Den avgö-
rande frågan är däremot inte om hiphopen är sexistisk, utan snarare hur dessa sexistiska ut-

                                                           
25 Ken (1999) ‘Du och jag’, Vägen tillbaka, EMI. 
26 Ayo (1999) ‘Gudinnor’, Föder nåt nytt, BMG. 
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tryck egentligen skall förstås, vilka eventuella perspektiv som kan ge trovärdiga förklaringar 
till denna sexism.  
  
‘Hegemonisk maskulinitet’ och ‘the black macho’ 
 
Hur kan då dessa inslag av aggressiv maskulinitet och kvinnofientlighet i svensk rap förstås? 
Ett alternativ är i detta sammanhang den psykoanalytiskt inspirerade analys av ungdomskultur 
som bland andra Ove Sernhede står för. I en ansats till att förklara den machoattityd i svensk 
hiphop som vi här har sett några exempel på, skriver han: 
 

Ett sätt att förstå denna maskulinitet är att se den som ett försvar mot en djupt liggande osäkerhet 
inför det egna könet, en osäkerhet som hanteras genom att ”blåsa upp sig” med en omnipotent ima-
ge. Denna form av maskulinitet, menar den psykoanalytiska teorin, är inte sällan resultatet av fa-
miljemönster där fadersauktoriteten är svag eller helt frånvarande och där modern, med utgångs-
punkt i sina och i familjens behov, upprättar starka bindningar till sina söner.  

[Sernhede, 2000: 340] 
 
Sernhede (2000) utgår i sin analys, liksom stora delar av svensk ungdomskulturforskning, från 
så kallad ‘västtysk socialisationsteori’ och dess främsta företrädare, Thomas Ziehe (se Fornäs, 
et al. 1994). Ziehe (1994) pekar på hur det moderna samhället och den så kallade senkapita-
lismen har inristat sina spår i det mänskliga psyket. En bärande tankegång hos Ziehe är att den 
rörlighet och flexibilitet som sägs känneteckna dagens senkapitalistiska samhälle har brutit 
upp ‘traditionella’ mönster av subjektskapande.  

Ett av Sernhedes (2000) grundantaganden är direkt hämtat från Ziehe. Det går ut på att vi 
idag lever i en tid präglad av mer flexibilitet och rörlighet där, som han skriver, ‘de traditio-
nella mönstren för manlighet är ifrågasatta’. Därmed, menar han, är ‘[i]nvandrargrabbarnas si-
tuation…mer komplex eftersom de på ett mer påtagligt sätt tvingas utveckla identitet i en 
korseld mellan förmoderna och senmoderna mansbilder’ (s. 339). En konsekvens av att den 
traditionella maskuliniteten successivt eroderar är, menar han, att: 
 

…vissa grupper uttrycker behov av entydiga ramar för sin egen identitetsutveckling. En inre osä-
kerhet kan döljas och pareras med en yttre machoorienterad framtoning. I Gangsterrappen iscen-
sätts ett utryck för denna form av kompensatorisk maskulinitet. Här visar mannen upp en omättlig 
heterosexuell aptit som sätter skräck i den etablerade ordningen [s. 340]. 

 
Det är dock i flera avseenden problematiskt att förklara machoorienterade drag i ‘ganstarap-
pen’ med psykoanalytiska förklaringsmodeller, till exempel med stöd av tesen om ‘kompensa-
torisk osäkerhet’ eller den ansats som hävdar att ‘den svarte mannen lever ut den vite man-
nens fantasier’, en ansats som använts för att exempelvis förstå varför vita män använder sig 
av populärkulturella uttryck som är förankrade i en annars ‘svart’ kultur. Även Sernhede själv 
är noga med att poängtera att perspektiv som dessa har blivit hårt kritiserade för att reproduce-
ra, snarare än på allvar utmana, rasistiska föreställningar om ‘den svarta mannen’ som hyper-
maskulin, genom att de faktiskt förstärker stereotypa bilder av de Andra runtom i samhället.27  

Ett alternativt sätt att förstå ‘the black macho’ är en ideologikritisk ansats. Angela Y. Davis 
(1981) poängterar exempelvis hur representationen av aggressiv maskulinitet kantrar hela ra-
sismens historia. Denna föreställning har, visar hon, effektivt legitimerat det vita, patriarkala 
samhällets repressiva åtgärder mot svarta, med allt från åtgärder som lynchning, kring sekel-
skiftet, till dagens ‘fängelseindustri’, där över en tredjedel av USA:s svarta, manliga befolk-

                                                           
27 Sernhede (2001) har senare utvecklat sin tidigare hållning något för att i något högre grad diskutera också den 
betydelse som processer av marginalisering, stigmatisering och utanförskap kan ha för ‘machoorienterade’ drag i 
exempelvis mångetniska miljöer. Förståelsen vilar däremot fortfarande på en psykoanalytisk grundtanke där någ-
ra av de teman som diskuteras är ‘familjemönster’, ‘fadersauktoritet’ och ‘infantilt moderberoende’ (s. 265f).   
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ning vid något tillfälle har suttit häktad eller i fängelse. Andra rasismforskare har dessutom 
poängterat hur schabloner om den genuint ‘kulturelle’ och genuint sexuelle ‘vilden’ tillsam-
mans bar upp en kolonial ordning, i rasismens tidiga historia (se McClintock, 1994).  

Utifrån ett sådant perspektiv konstrueras alltid rasifierade, ‘könade’ och sexualiserade 
identiteter, vita’, ‘svarta’, de etniska Andra, i samspel med och mot varandra (Ware, 1995). 
Om vi i detta sammanhang inte tillräckligt tydligt tar hänsyn till rasism riskerar vi att förskjuta 
vårt fokus på ett sätt som gör att vi hamnar i fällan av att ‘beskylla offren’. I praktiken kan så 
ske genom att föreställningar om exempelvis ‘svart hypermaskulinitet’ förklaras med hänvis-
ning till psykologi (som ovan), kultur eller social utstötning. Ofta skapas här en bild av de 
Andra som blott en patologisk reflektion av en vit, manlig medelklassnorm. I sociologi, lik-
som i övrig samhällsvetenskap, har ‘offren’ indirekt tenderat att ‘beskyllas’ genom att till ex-
empel ‘invandrarfamiljen’ eller ‘den ensamstående mamman’ har konstruerats som i sig icke-
fungerande eller på annat sätt otillräckliga (Lawrence, 1982; McRobbie, 2000). Fokuserar vi 
enbart på patriarkala uttryck hos de rasifierade Andra, exempelvis inom gangstarappen, finns 
det i sammanhanget en uppenbar risk att de Andra konstrueras som mer ‘kvinnofientliga’ än 
majoritetssamhället, dess hegemoniska konstruktioner och patriarkala ideologier.  

Detta skapar onekligen en skev bild av de olika konfliktdimensionerna kön, etnicitet och 
klass i det svenska samhället. Gruppen vita, svenska, heterosexuella medelklassmän besitter 
fortfarande betydligt mer social, politisk och ekonomisk makt än resten av samhället. För att 
uttrycka det hela bildlikt: Att på så sätt förlägga patriarkatet hos ‘Ken och Ayo i förorten’ är 
ödesdigert för den feministiska kampen, eftersom de ‘verkligt höga herrarna’ än en gång ris-
kerar att undgå kritik. Det innebär dock inte att machoattityd, sexism och annan kvinnofient-
lighet skulle vara ‘acceptabla’ bara för att de är lokaliserade utanför majoritetssamhällets sfär. 
Vi bör däremot vara ständigt vaksamma när vi kritiskt granskar patriarkala uttryck bland de 
som konstruerats som de Andra. Med rasismens historia i minnet framstår kön genast som nå-
got högst komplext. Manlighet kan därmed, på det sätt som Edley och Wetherell uttrycker det, 
betraktas som ‘ett omtvistat fält, ett ideologiskt slagfält’ (Edley & Wetherell, 1996: 106). På 
detta fält har inte bara en slags manlighet varit dominerande (ställ dagens svenska, ‘snälla’, ‘i 
stort sett jämlika’ man mot bilden av den ‘patriarkale invandrarkillen’) utan ‘makten att be-
stämma maskulinitetens betydelser har haft en avgörande roll i maktkamper mellan skilda so-
ciala grupper, däribland klasser, ”raser”, nationer såväl som män och kvinnor’ (ibid.). Det 
skall därför inte ses som någon motsägelse i sig självt att det ‘motstånd’ som inom hiphop rik-
tas mot exempelvis klass- och rasförtryck i flera fall tar sig öppet kvinnoförnedrande och sex-
istiska uttryck. 

Det är utifrån ett sådant teoretiskt perspektiv, där kön ses som intimt knutet till såväl ras  
och etnicitet som till klass, som de könsspecifika inslagen i dagens, svenska hiphopkultur 
skall förstås. ‘Svart maskulinitet’ kan således ses som en både diskursiv och praktisk reflek-
tion av det vita, rasistiska samhället. På samma sätt som antirasistiska rörelser kan vila på en 
konservativ förståelse av ‘tillhörighet’, där ideologiska föreställningar om ‘äkthet’ och ‘kultu-
rella rötter’ reproduceras, snarare än på allvar utmanas (se ovan), så vilar vissa antirasistiska 
rörelser på en högst reaktionär patriarkal ideologi (Potter 1995: 135). Vad åtskilliga forskare 
däremot inte tar hänsyn till i särskilt hög utsträckning, i sina studier av denna ‘machoattityd’, 
är hur den samspelar med det omgivande, vita, rasistiska samhället. Kelley poängterar i detta 
sammanhang:  
 

…de rasistiska undertonerna i massmediernas kritik av sexism i hiphop har endera dolt eller ignore-
rat det faktum att dessa diskursiva angrepp på kvinnor avspeglar samhällets mainstream-kultur,  
och på så sätt hindrar de den offentliga diskussionen om sexism från att också beröra de diskurser 
som blivit allmänt accepterade.  

[Kelley 1996: 146f, e.ö.] 
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Rasifiera(n)de identiteter kan således förstås först genom kritisk granskning av rasismen som 
social kraft, som både ideologi och praktik. Som vi här har kunnat se, samverkar rasifiering 
ofta genom djupt förankrade föreställningar om kön och sexualitet. Frågan är därmed, för att 
gå vidare, vad som händer då dessa föreställningar om kön och sexualitet på ett eller ett annat 
sätt utmanas. Finns det något som skulle kunna kallas för ‘feministisk rap’ och vad skulle då 
den innebära? 
 
‘Bränn bh’n!’: Feministisk rap?  
 

Alla sexistsvin ska slaktas / precis som dom ska handskas / Trögskallar ska bankas / Så släpp tut-
tarna fria / hissa upp bh’n, häll t-sprit och tänd på.  

[Feven, Bränn bh’n] 
 
Att kön är relationsbundet, det vill säga att manlighet och kvinnlighet konstrueras mot varand-
ra, är någon som feministiska forskare länge har påpekat för att utmana den ensidiga förståel-
sen av kvinnor som den enda ‘könade’ varelsen. I spåren av denna utveckling har också mas-
kulinitetsforskningen utvecklats, där en kritisk granskning av hur hegemonisk och annan man-
lighet konstrueras (Connell, 1996). Utifrån en liknande utgångspunkt har feministiska rasism-
forskare pekat på hur rasifiera(n)de identiteter konstrueras i relation till varandra. Vron Ware 
(1995) skriver till exempel, om samspelet mellan ‘könade’ och rasifiera(n)de ideniteter i se-
kelskiftets USA, att: 
 

Det manliga dominanssystemet krävde att den vita kvinnan skulle skyddas som den vita mannens 
egendom. Samtidigt konstruerades genom rasförtryckande praktiker en svart maskulinitet (och fe-
minitet) som porträtterade svarta män som ett hot mot de vita kvinnornas säkerhet som offentligt 
behövde kontrolleras och bestraffas.  

[Ware, 1995: 25]  
 
Rasifiera(n)de konstruktioner av ‘invandrarkillen’ som ‘av naturen’ patriarkal och dominant 
har sin självklara motsvarighet i konstruktioner av ‘invandrarkvinnan’ som i grunden ‘passiv 
och underordnad’ (Ålund, 1991/97). Det är just en sådan sunt-förnuft-argumentation som syn-
liggörs när till exempel en journalist väljer att inleda ett reportage om den kvinnliga rapparen 
Feven med orden: ‘Vid första anblicken är det svårt att tänka sig att den lilla tjejen med det 
underbara ansiktet, som får en att tänka på någon av Disneys hjältinnor, är samma tjej som 
rappar tungt och träffsäkert’ (Kupé, 2000: 52). Det är precis denna stereotypa bild av ‘tjejen’ i 
allmänhet och av ‘invandrartjejen’ i synnerhet som hiphoptjejer som Melinda och Feven ut-
manar i sitt rappande. I låten Knäckt av en brud rappar exempelvis Melinda, i polemik mot 
sina manliga rapkollegor:  
 

Du vet vem jag är, men vem är du? / Ska du bara snacka eller göra upp om micken nu? / Du tog 
några poäng men det vara bara tur / Alla kommer se hur du blir knäckt av en brud. […] Jag kom-
mer slå dig på ballen för jag slår där det känns / Skyll dig själv om du battlar mig när jag har 
mens.28 

 
Även Fevens Bränn bh’n och Dom tio budorden är en bitsk kommentar till de föreställningar 
om förtryckta ‘invandrartjejer’ som sprids runtom i det svenska samhället. Men de är även en 
direkt utmaning av de hiphopkillar som i sitt rappande lever upp till de stereotypa bilderna av 
dem som överdrivet ‘macho’. Raptjejen Melinda har i ett sammanhang sagt: ‘som tjej måste 
jag kämpa dubbelt så hårt för att nån ska bry sig. Så jag skriver dubbelt så grymma skryt-
texter. Killar brukar säga till mig att jag är alldeles för hård och att jag borde skriva mjukare 

                                                           
28 Melinda (2000) ‘Knäckt av en brud’, Diverse artister: Den svenska underjorden, Redline Records. 
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grejer, men jag har aldrig gått med på det. Jag ska ha respekt och jag slåss för den!’ (Möller, 
2000: 24f).  

Det finns otaliga exempel på tjejrappare som konfronterat sexism hos manliga rappare och 
som därmed har bidragit till att delvis förändra vad som är möjligt att säga eller rappa (Rose, 
1994). Beverly Skeggs (1994) visar exempelvis på hur en grupp unga, ‘svarta’, kvinnliga rap-
pare, Bytches with Problems, BWP,29 konfronterar såväl sexism som rasifiera(n)de konstruk-
tioner av den Svarta kvinnan såsom sexuellt tillgänglig. Genom att exempelvis rappa: ‘Is this 
all I get? Is this supposed to be a good dick? / Damn / You said you was a good lover / But 
yous a two minute brother’,30 konstruerar de sig själva som aktiva subjekt, med en egen defi-
nierad, om än heterosexuell, sexualitet. Skeggs poängterar att de på så sätt i själva verket gör 
upp med hela den koloniala historien, genom att ‘vägra bli civiliserade’.  

Otalig rap och hiphop kan således karaktäriseras som ‘feministisk’, i det att de utmanar så-
väl ‘interkulturella’ machodrag som samhällelig (patriarkal, rasistisk och klassmässig) under-
ordning av kvinnor. Men det finns ingen absolut koppling mellan kvinnliga rappare och femi-
nistiska texter. Kvinnor agerar nämligen inte, som feministisk kritik tidigare har visat, ‘femi-
nistiskt’ per automatik. Det är heller inte nödvändigtvis så att samtliga dimensioner av för-
tryck utmanas. Det vill säga: Även om vissa ramar av sunt förnuft må ifrågasättas (som vissa 
rasifiera(n)de och patriarkala representationer), så kan andra fortsätta att åberopas utan reflek-
tion (som den heterosexuella grunden i citaten ovan). Dessutom kan rådande diskurser vara 
oerhört svåra att bryta, då de ofta spelar på föreställningar om ‘sanna’, ‘normala’ eller ‘natur-
liga’ samhällsrelationer. 

Denna ‘motståndets komplexitet’ måste förstås dels utifrån att kvinnor inte är några abso-
luta offer utan aktiva deltagare både vad gäller motstånd och att upprätthålla sin egen under-
ordning (Skeggs, 1994), och dels utifrån att de verkar inom rådande diskurser. Tjejrappare 
använder sig till exempel ofta av de medel och stiluttryck som står till deras förfogande för att 
bemöta manliga rappares öppna kvinnoförnedring. Det kan bland annat innebära att de an-
ammar etablerade koder och ‘sätt att rappa’, nedsättande ord som ‘hora’ eller ‘bitch’, för att 
återta makten att benämna sig själva och att skapa en slags känsla av stolthet (Potter, 1995).  

Det är utifrån dessa förutsättningar som ‘feministiska’, kvinnliga rappare som Feven och 
Melinda utmanar vissa stereotypa representationer av ‘kvinnan’, samtidigt som de medverkar 
till att förstärka andra. Ett tydligt exempel på denna motsägelsefullhet kan vi skönja i låten 
Ombytta roller, där Feven tillsammans med Ayo rappar om hur de ‘byter kön’ för en dag.31 
Ayos presentation av sig själv ‘som kvinna’ i Ombytta roller skiljer sig inte nämnvärt från den 
bild han tidigare givit av sina ‘gudinnor’. Han rappar bland annat: ‘Om jag var brud skulle 
min man ta hand om mig […] Men hey / skulle aldrig vara någon gold digger / Som man bäd-
dar yo / det är så man ligger’. Ayo ‘som kvinna’ befinner sig således inom ramen för den rå-
dande föreställningen om den ‘ärbara’ kvinnan, vars ‘naturliga’ plats är inom en mansdomine-
rad, heterosexuell relation. Fevens betraktelser uttrycker däremot en betydligt mer kritisk 
blick mot den rådande ordningen. Det framgår inte minst när hon rappar att hon ‘[s]kulle tän-
ka med något annat än min kuk / Skulle inte gräva i brudar som om det vore jordbruk’. Samti-
digt stannar kritiken inom en patriarkal, heterosexuell ordning, när hon strax därefter rappar 
att ‘om någon simma i min brud / sug min kuk / Fatta mitt stuk / ta telefonboken i bruk / ringa 
nästa brud’.  

Ett annat exempel är Fevens kommentar till frågan: ‘Är du feminist?’, där hon, enligt vad 
journalisten uppger, svarar: ‘Om feminism är att vara för jämlikhet borde alla vara feminister, 
annars är man ju sjuk i huvudet. Men ordet feminist har fått en dålig klang. Man tänker på en 
45-årig bitter kärring som hatar män och det låter ju skittråkigt’ (Passagen nöje, 2000). Påstå-
                                                           
29 Bytches = Beautiful Young Thing College Honeys en’ Shit (Skeggs, 1994). 
30 BWP (1991) ‘Two Minute Brother’,  citerad i Skeggs (1994). 
31 Feven (2000) ‘Ombytta roller’, Hela vägen ut, Bananrepubliken. 
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enden som att en feminist är som en ‘bitter kärring’ reproducerar, snarare än på allvar utma-
nar, rådande, patriarkala ordning (se Skeggs, 1999). En annan form av återskapande hos Fe-
ven sker genom att tjejer konstrueras som passiva eller offer. I ett reportage i Dagens Nyheter 
får Feven frågan: ‘Särskilt inom hophopen är tjejerna få, tar killarna för stor plats?’ Hennes 
svar lyder: ‘Ja, men tjejer måste ta på sig lite av ansvaret också, ta för sig lite mer och göra sin 
grej och inte gå med på vad som helst’ (DN, 00/12/31). Även om Feven i hennes sätt att be-
svara frågan uppmanar tjejer till att inte låta sig tystas ner utan att ‘ta för sig mer’ understödjer 
Dagens Nyheters sätt att framställa det hela ändå en starkt förankrad föreställning om ‘invand-
rartjejer’ som passiva Offer, eftersom det är tjejerna själva som betraktas som problematiska: 
Det är deras fel att de underordnas, eftersom det ju är de som är passiva.  

Raptjejernas texter, i detta fall framför allt Fevens, rymmer således föreställningar om kön 
och sexualitet som både utmanar och reproducerar. Denna situation bör förstås, såsom vi tidi-
gare poängterat, genom ett intimt samspel mellan klass, etnicitet och kön. En annan självklar 
dimension av hiphoppen, som också den är central ur ett könsperspektiv, är det mottagande 
som hiphopen möter runtom i samhället. På samma sätt som gangstarappens svenska varian-
ter, Ken och Ayo, sorterats ut som farliga samhällselement, har Feven närmast hyllats till sky-
arna, just för hennes ‘feministiska’ texter. Det är reaktioner och ‘könade’ markörer av detta 
slag som vi avslutningsvis har för avsikt att diskutera. Första skall vi däremot reda ut bilden 
av motståndets komplexiteter. 

 
Motståndets komplexiteter  
 
Begreppen makt och motstånd har, som vi sett, länge varit ett centralt begreppspar inom CS. 
En stor del av CS’ uppmärksamhet har riktats mot kulturella krafter och symboliska praktiker 
som å ena sidan befäster och å andra sidan motstår olika former av maktobalans i samhället, 
främst grundad på klass, kön och etnicitet. I denna artikel har vi diskuterat några av de dimen-
sioner av hiphopen som fångar detta samspel mellan makt och motstånd inom det populärkul-
turella fältet.  

Rappen gör, har vi bland annat pekat på, onekligen upp med vissa element av samhällets 
stigmatisering av förorter och etniska Andra. Raptjejer utmanar dessutom bilden av den i 
grunden passiva och förtryckta ‘invandrartjejen’, samtidigt som de till viss del står upp mot 
hiphopkulturens patriarkala drag. Dessa motståndsformer är del av en strävan efter att ta av-
stånd från, som Patricia Hill Collins uttrycker det, ‘externt definierade, kontrollerande bilder’ 
(Collins, 1990: 95), bilder som på olika sätt stigmatiserar och ‘pekar ut’ de avvikande.  

Denna strävan efter ‘egenmakt’ (empowerment) verkar däremot i huvudsak inom ramen för 
rådande ideologier, vilket gör att den inte omedelbart är frigörande. ‘Ideologier tenderar’, slår 
Stuart Hall fast, ‘att försvinna från blickfånget in i det sunda förnuftets för givet tagna, ‘natu-
raliserade’ värld’ (Hall, 1981b: 32). Hall noterar särskilt att: ‘Eftersom ras (liksom kön) före-
faller vara något av Naturen givet, är rasismen en av de mest ‘naturaliserade’ av existerande 
ideologier’ (ibid.). Vi har i denna artikel visat några av de sätt på vilka ‘motståndidentiteter’ 
kan formeras i hiphop. Rappares strävan efter ‘egenmakt’ skapar, kan vi å ena sidan konstate-
ra, en plats, en plattform att rappa och ‘slå tillbaks’ från (jfr Rose, 1997). Denna strävan efter 
‘egenmakt’ tycks däremot, har vi å andra sidan kunnat se, upprätthålla och naturalisera åtskil-
liga essensialistiska tankefigurer, rasistiska såväl som sexistiska, detta genom att, som Stuart 
Hall säger, återskapa ras/etnicitet och kön som ‘något av Naturen givet’.  

Populärkulturellt motstånd är således komplext och många gånger motsägelsefullt. En di-
mension av denna motsägelsefullhet består i att motstånd alltid äger rum i en bestämd hege-
monisk ordning och relaterar till olika diskurser i det omgivande samhället. Russel Potter pe-
kar på att det i detta sammanhang alltid finns en fara i att motstånd ‘sugs upp’ i dominerande 
berättelser och diskurser, snarare än verkligen utmanar dem: ‘genom att plocka upp och be-
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teckna dessa berättelser på ett bestämt sätt, riskerar de [rapparna] att, bland de som inte ”fat-
tar” dubbelheten i betecknandet, ständigt falla sönder och sammanflätas med dessa berättel-
ser’ (Potter, 1995: 134). 

En annan dimension av denna motsägelsefullhet består i att identiteter i sig bär på flera, 
konfliktfyllda inslag. Chantal Mouffe uttrycker denna tanke på följande sätt: ‘Varje individ 
rymmer en mångfald subjektspositioner, som både motsvarar de olika sociala relationer i vilka 
individen är situerad och de diskurser som konstituerar dessa relationer’ (Mouffe, 2000: 28). 
Identitet bärs med andra ord upp av flera relationer, inte minst klass, kön och etnicitet. Domi-
nerande föreställningar om manlighet speglar till exempel, som vi har kunnat se, klassmässiga 
såväl som etniska positioner. Motstånd måste förstås utifrån detta komplexa samspel. Det gör 
att vi inte kan analysera en konfliktdimension helt isolerad från andra. Utifrån en sådan, mer 
komplex bild av populärkulturellt motstånd, kan det måhända bli mer begripligt hur det kom-
mer sig att den eventuella kritik och det potentiella motstånd som mainstream-rappen förmed-
lar, samtidigt kan bära på inslag som saknar ett tydligt klassperspektiv, som reproducerar en 
patriarkal ordning och faller i åtskilliga antirasistiska fallgropar av essentialism.  

I skarp polemik mot det perspektiv på makt och motstånd som exempelvis John Fiske (se 
ovan) företräder, menar Douglas Kellner att det ‘motstånd’ som man i detta perspektiv hyllar 
‘varken på allvar hotar etablerade maktstrukturer eller förändrar materiella förhållanden…’ 
(Kellner, 1995: 39). För att kunna undvika denna sorts ‘nya pluralism’ (Curran, 1999) menar 
vi att hiphopen behöver förstås i ljuset av en mer ideologikritisk ansats, där rappen inte enbart 
ses som ett diskursivt eller kulturellt fenomen, utan förstås som en produkt av bestämda, hi-
storiska och sociala relationer (se Kellner, 1995; McLaren, 1997). Diskursiva praktiker måste, 
för att använda Norman Faircloughs (1995) ord, relateras till och förankras i kringgärdande, 
sociokulturella processer.   

 
‘Feven vill bli allas förebild’ 
 
Den ‘moralpanik’ som tidigt åtföljde den amerikanska rappen har inte fått ett lika tydligt ge-
nomslag i det svenska klimatet, även om manliga rappare som Ken och Ayo har angripits av 
journalister och andra för att vara överdrivet ‘macho’, sexistiska och homofoba. Såsom den 
svenska rappen har framställts så har den snarare fått en slags ‘folkhemskaraktär’: anständig, 
skötsam, medkännande och konsensusbetonad. I artikelns två avslutande avsnitt skall vi kort 
diskutera dessa skilda uttryck och reaktioner och hur de kan förstås.  

Under rubriken Fler mjukisar omnämns Petter, en av de mest framgångsrika, svenska rap-
parna, på Aftonbladets ‘kvinnosida’ (00/11/01) som rapparen som ‘gjorde den farliga musiken 
folklig…’. De tidigare ‘hotfulla’ och kriminella Ken, Ayo och Dogge, lyfts i flera samman-
hang fram såsom exemplariska förebilder för ‘ungdomen’, efter att de offentligt har tagit av-
stånd från sitt förflutna. I Aftonbladet (00/06/16) lyder en rubrik: ‘Ken har blivit pappa och 
pysslar med Pampers istället för gräs’. I ett reportage i Expressen (00/10/10) berättar Dogge 
om ‘tiden i fängelset’ med följande ord: ‘Det var en negativ grej som påverkade mig positivt. 
Det var inget liv för mig och jag fick lära mig att förstå det. Jag insåg att jag inte passade och 
hade mer att ge till människor utanför murarna’. Populära rappare lyfts fram som centrala ‘fö-
rebilder’. ‘Feven vill bli allas förebild’ är en tämligen typisk rubrik (AB, 00/10/19) som visar 
på hur rappare framställs som ‘moraliska exempel’ för förortsungdomarna att ta efter.  

Den svenska kultureliten har tagit hiphoptjejen Feven till sitt hjärta som en motståndskraf-
tig kvinna som äntligen vågat stå upp mot ‘grabbigheten’ i vad som ofta beskrivs som en ut-
präglat mansdominerad hiphopvärld. Feven, som med sitt debutalbum Hela vägen ut gjort 
kometkarriär, har blivit en slags symbol för den ‘svenska mångfalden’ och hon figurerar i allt 
från ‘seriösa’ kulturmagasin som TV 2:s Kritikerna (00/10/23) till hemma-hos-reportage och 
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reklamsammanhang.32 I ett reportage i Aftonbladet omskrivs Feven exempelvis i följande or-
dalag: ‘Med låttexter och aggressiv hiphop i ryggen är hon på god väg att bli 2000-talets fe-
ministiska språkrör’ (AB, 00/11/15). Feven lyfts i sammanhang som dessa fram som företrä-
dare för en progressiv motståndsrörelse, kämpande för feministiska ideal. Journalisten Jan 
Gradvall skriver vidare i en recension av Fevens debut-CD: ‘Till skillnad från till exempel 
Lil’ Kim eller Foxy Brown spelar hon inte alls på sexschabloner utan introducerar i stället en 
självständig och icke-dogmatisk gatufeminism. ”Bränn BH:n” kan bli en ny kampsång för en 
generation som antagligen inte har en aning om vad det uttrycket har för rötter’ (Feber, 
2000).33  

Hur skall då de olika reaktioner som rappen mött egentligen förstås? Vi menar att den re-
presentation av feminism som figurerar i dessa fall vittnar om hegemoniska föreställningar 
om feminism, snarare än om det motstånd som till exempel Feven i sina texter gör mot rådan-
de, patriarkala föreställningar. Yvonne Hirdman (2000) har också i ett annat sammanhang 
uppmärksammat hur feminism på senare tid närmast ‘har blivit ett användbart försäljningsar-
gument, vare sig det handlar om kläder, porr eller politik’. Feminismen hos Feven, om vi 
granskar den närmare, är tämligen väl anpassad efter de principer som utstakats av den institu-
tionaliserade jämställdhetsdoktrin som är särskilt stark i den svenska kontexten.  

Denna framställning av ‘feministisk rap’ måste dessutom förstås mot bakgrund av det in-
tima samspel mellan ras/etnicitet och kön som vi tidigare har diskuterat. Parallellt med det att 
Feven i mainstream-medier idag lyfts fram som progressivt ‘feministisk’ kan vi se att de ‘far-
liga’ Andra, ‘the black machos’, i samma medier endera sorteras ut eller porträtteras som ex-
emplariska ‘förebilder’ för ‘ungdomen’, efter det att de tagit avstånd från sina ‘illgärningar’. 
Dessa praktiker är i själva verket två sidor av samma mynt. En misstanke kan i detta samman-
hang vara att det som i ‘det offentliga’ framställs som ‘kritiska röster om kön’ aktualiseras 
först när kritiken är möjlig att ‘hanteras’ inom rådande maktordning, vilket däremot inte är 
detsamma som att betrakta Feven som ett ‘politiskt korrekt’ ‘alibi’ i massmediernas händer.34 
Om vi betraktar såväl Fevens ‘feminism’ som kritiken mot ‘machorapparna’ Ayo/Ken utifrån 
ett bredare perspektiv på ‘hegemonisk maskulinitet’ är det uppenbart att flera viktiga dimen-
sioner av maskulinitet fortsätter att naturaliseras.  

Rappens egna inslag av ‘skötsamhetskultur’ gör att den inte är ett verkligt ‘hot’ mot det rå-
dande, utan att den snarare lätt inkorporeras i den rådande hegemonin.35 Den hiphop som har 
slagit igenom och blivit uppmärksammad i svensk media har i mångt och mycket varit bitvis 
kaxig, men samtidigt anständig, skötsam, medkännande och, inte minst, konsensusbetonad. 
De som, i förhållande till denna form av hiphop, ‘skräms’ och ‘sticker ut’ för mycket sorteras 
däremot ut och tystas ner. Den kritik och en stor del av det motstånd som delar av hiphopkul-
turen står för når därför egentligen aldrig offentlighetens ljus. Den belönas heller inte med 
några åtråvärda priser. Bortom ‘mainstream’ fortsätter dock ett radikalt och i vissa fall starkt 
politiserat motstånd att bedrivas. Ett exempel på detta är rapgruppen Loop Troop som i låten 
Jag sköt Palme rappar: ‘oavsett parti / samma skit / styrande elit’.36 Även ‘storheter’ som La-
tin Kings kan, vid sidan av mainstream-mediernas kultur- och nöjessidor, skildras i ett helt 
annat politiskt ljus. I ett reportage i Direkt aktion (2/00) konstaterar Dogge: ‘De gamla socia-

                                                           
32 Feven användes till exempel i en särskild annonsbilaga i Dagens Nyheter (01/01/02) för stadsdelen Kista i nor-
ra Stockholm. Den mångtydiga rubriken lyder: ‘Revolutionen börjar i Kista’, och anspelar på den högteknolo-
giska boom som Kista för närvarande genomlever, men kan också associeras till den reaktion som Feven fått på 
sina ‘feministiska’ utspel (se nedan).  
33 Lil’ Kim och Foxy Brown är två unga, amerikanska raptjejer. 
34 En sådan position intar till exempel journalisten Helena Klingspor (2000) i en essä om, som hon formulerar 
det, den ‘falskt fjädrad[e] feminist[en]’ Feven.  
35 För tanken om ‘skötsamhet’, se idéhistorikern Ronny Ambjörnssons (1988) studie Den skötsamme arbetaren, 
och Beverly Skeggs (1999), som ur ett annat perspektiv har talat om idealet om ‘respektabilitet’.  
36 Loop Troop (1998) ‘Jag sköt Palme’, Punx not Dead. 
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listiska idéerna är på väg bort. Saker som att alla ska ha ett jobb, att alla ska kunna gå till 
tandläkaren, att alla ska kunna vara med i facket’.     

Svensk mainstream-rap för istället osökt tankarna till ett samhällsprojekt som sina bärande 
inslag har individens frihet och egna ansvar. Feven rappar exempelvis i låten Tänk om!: ‘Tänk 
om vi kunde skippa snack om hårt liv i förorten / För det finns delar av världen som får det att 
se ut som värsta lyxen’.37 I ett annat sammanhang säger hon att Kens och Ayos kritik av situa-
tionen i landets förorter är viktig, men att ‘de borde göra det lite annorlunda. I stället för att 
säga att allt är skit borde de försöka egga upp ungdomarna i stället, säga åt dem att de har en 
chans och be dem ta för sig mer…säga åt dem att gå i skolan och ta för sig…’ (Situation 
Stockholm, 2000). Även i denna välvilliga ‘will to empower’ (Cruikshank, 1999), konstrueras 
en bestämd bild av ‘ungdomen’. Trots goda intentioner normaliseras här en bild av ‘ungdo-
mar’ som i huvudsak passiva och alienerade. I sitt rappande reser Feven, tillsammans med fle-
ra andra mainstream-rappare, flera viktiga frågor. Den enda lösning som formuleras tycks, 
däremot, understödja huvudbudskapet hos ett idag individualistiskt, hegemoniskt projekt, där 
‘moderna individer inte bara är ‘fria att välja’, utan tvungna att vara fria, att förstå och leva 
sina liv i termer av val’ (Rose, 1999: 87). Ett budskap som lyder: ‘Ta hand om dig själv’, ‘ta 
för dig’, ‘ta ditt ansvar!’38 

Vad vi här ser konturerna av är, menar vi, en mer omfattande ‘reträtt från klass’ (Wood, 
1986) i samhällsdebatten. Denna ‘reträtt’ genomsyrar idag också stora delar av CS, där kön 
och etnicitet allt mer sällan kopplas till klass (Wood, 1995). Denna ‘reträtt’ är bland annat ett 
resultat av den utveckling där diskursorienterade perspektiv har blivit allt mer dominerande 
och där motstånd successivt har frikopplas från grundläggande, strukturella sammanhang. Ett 
sådant sätt att förstå samtiden måste, understryker bland andra Rosemary Hennessy (1993), 
sättas in i en specifik historisk kontext av senkapitalismens logik, där dominerande berättelser 
förkunnar individens frihet och identitetens successiva sönderfall.  

 
Diskussion: Från ‘hot’ till ‘anständighet’  
 
Dagens hegemoniska ordning bär på såväl politiska och ekonomiska som på kulturella dimen-
sioner. Populärkulturellt motstånd måste förstås i relation till denna hegemoniska ordning. Ett 
grundläggande antagande i ett ideologikritiskt perspektiv på populärkulturella fenomen är, 
följaktligen, att vi aldrig får underskatta den makt som dagens kapitalistiska hegemoni har att 
skapa och bevaka ett rådande samtycke. Vi får heller aldrig underskatta de vinstintressen som 
faktiskt driver kulturindustrin och de politiska ansträngningar som krävs för att rubba den rå-
dande maktbalansen (McLaren, 1997). Den sentida kapitalismen förefaller ha en närmast 
oförträffad förmåga att inkorporera diverse kulturella uttryck (av rappens slag) och göra dem 
till en del av den rådande hegemonin (jfr Stephens, 1998). Motstånd, konstaterar därför Ho-
ward Winant, ‘vinner och förlorar samtidigt, får tillträde till maktens korridorer och koopte-
ras, blir del av mainstream-kulturen och berövas dess kritiska innehåll’ (Winant, 1994: 180, 
e.ö.). Särskilt talande är i detta sammanhang det faktum att mycket av mainstream-rappen le-
gitimerar och direkt understödjer en kapitalistisk konsumtionsetik (hooks, 1990; McLaren, 
1997).  

CS har under loppet av åttio- och nittiotalen blivit till något av en global företeelse. Pierre 
Bourdieu och Loïc Wacquant (1999) pekar i en kritisk artikel särskilt på hur den begreppsap-
parat som etablerats inom CS, på ett förhållandevis okritiskt sätt, har överförts från en ameri-
kansk och brittisk kontext till resten av världen. Analyser av populärkulturella företeelser i till 
                                                           
37 Feven (2000) ‘Tänk om!’, Hela vägen ut, Bananrepubliken. 
38 Uppmaningen, ‘ta ditt ansvar!’, slår an en ton inte helt olik till exempel den nyliberala version av ‘egenmakt’ 
som nyligen har förespråkats av moderaternas ‘arbetsgrupp mot social segregation och utanförskap’, med Mauri-
cio Rojas i spetsen. Se Dahlstedt (2000a/b).  
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exempel USA eller Storbritannien är förstås viktiga för att ge perspektiv på vad som händer 
här och nu, i dagens Sverige. Det är däremot nödvändigt att alltid sätta in dessa analyser i ett 
bestämt sammanhang, i detta fall i dagens Sverige.  

Det finns en rad, grundläggande, strukturella skillnader mellan det amerikanska och det 
svenska samhället. Vi menar att flera av de olikheter som kan iakttas i rappen, i såväl hur den 
gestaltar sig som hur den bemöts i respektive land, kan relateras till just dessa strukturella 
skillnader. USA och Sverige utgör, framför allt, två fundamentalt olika välfärdsregimer, med 
olika historik (se Esping-Andersen, 1990; Bunar, 2000). USA har ett förflutet kantrat av sla-
veri och rasförtryck och är som samhälle fortfarande starkt präglat av rasifiering och påtaglig 
ras- och klasspolarisering. Landet har länge haft en svag arbetarrörelse, vilket också har bi-
dragit till att den välfärdsregim som etablerats har en starkt frihetligt och marknadsorienterad 
profil. I Sverige utvecklades däremot, bland annat till följd av en starkt organiserad arbetarrö-
relse, under efterkrigstiden en socialdemokratisk välfärdsregim. Inom den svenska välfärds-
staten, det så kallade ‘Folkhemmet’, har jämlikhet tillsammans med jämställdhet länge utgjort 
två centrala visioner. Det var också först under efterkrigstiden som Sverige, även det till skill-
nad från USA, kom att betrakta sig själv som invandringsland (se Svanberg & Tydén, 1992).39  

Medan den påtagliga ras- och klasspolariseringen i det amerikanska samhället har utgjort 
en stark grogrund för radikal systemkritik såväl som för utomparlamentarisk mobilisering, så 
har den förhållandevis progressiva fördelningspolitik som bedrivits i den svenska välfärdssta-
tens regi skapat helt andra förutsättningar. Dessa skillnader kan också, åtminstone till viss del, 
skönjas i populärkulturen, inte minst i rappen. I amerikansk mainstream-rap finner vi en hel 
del av öppen kritik av rasism och kapitalism. I svensk ser vi däremot ingen motsvarande di-
rekt, radikal systemkritik. En stor del av den mobilisering som äger rum i Sverige kanaliseras 
dessutom på olika sätt ‘inom systemet’.  

Det amerikanska och det svenska samhället vidtar samtidigt, som vi tidigare har kunnat 
konstatera, skilda strategier för att ‘hantera’ potentiella ‘hot’, däribland hiphopkulturen. Me-
dan en huvudsaklig reaktion i USA har varit en ‘moralpanik’ mot det ‘hotfulla’ från etablis-
semangets sidan, så har en svensk strategi mer gått ut på att skapa konsensus, att inordna och 
institutionalisera eventuell kritik. Svensk demokrati har nämligen en lång tradition av ‘sam-
förståndsanda’ (Lewin, 1998). Thomas Mathiesen (1980) menar, bland andra, att välfärdssta-
ten i hög grad söker samarbete med sin omgivning och att den därför är starkt ‘absorberande’ 
till sin karaktär. Det kan å ena sidan ha givit kritiska röster ett visst mått av inflytande, men 
det har, å andra sidan, mer eller mindre förhindrat uppkomsten av radikal systemkritik.  

På samma sätt som Fevens ‘feministiska rap’ anspelar på ‘typiskt svenska’ jämställdhets-
ideal kan även andra aspekter av hiphopkulturen ses ur ljuset av väletablerade ‘folkhemside-
al’. Fågan är om inte det potentiella ‘hot’ som rappen kan innebära, har inordnats i en tradi-
tion av svenskt konsensustänkande. I stora delar av ‘populär’ rap har nämligen rapparen varit 
mån om att till exempel visa solidaritet med samhällets ‘utstötta’, men det har ständigt varit 
fråga om att framföra kritiken på en ‘lagom’ nivå, om att ‘inte bråka’. Hiphopen har därmed, 
som kulturell och politisk kraft, i någon mening förvandlats från ‘hot’ till ‘anständighet’. 
Även om mainstreamrappen till viss del utmanar flera centrala inslag i det forna Folkhemmet, 
framför allt dess organiska föreställningar om dels relationen kvinna/man,40 dels dess inbygg-
da, ‘banalt’ nationalistiska drag,41 så återupprättar den samtidigt åtskilliga av de ideal som 
länge varit centrala i Folkhemsbygget. Föreställningar om måttlighet, jämlikhet och anstän-
dighet återkommer, om än i en något ny tappning.  

                                                           
39 Vilket självfallet inte innebär att Sverige tidigare på något sätt skulle ha varit ‘kulturellt homogent’. Detta är i 
sig en tankekonstruktion med romantiska, nationalistiska förtecken.  
40 Föreställningar om ‘manligt’ och ‘kvinnligt’, i såväl Folkhemmet som i arbetarrörelsen i övrigt, har behandlats 
av bland andra Yvonne Hirdman (1989/98).  
41 Se bland annat Patrik Hall (2000). Uttrycket ‘banal nationalism’ är ursprungligen Micheal Billigs (1995).  
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