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Sammanfattning 
Abstract 
 
Denna uppsats undersöker hur en utveckling av en medial identitet går till. Vilka faktorer får en 
medieidentitet att ändra dess mediala bild och framtoning? För att besvara denna fråga studerar jag en 
artistkarriär som har genomgått stora förändringar, vilka har inneburit att även dess medieidentitet kraftigt 
förändrat framtoning. Artistkarriären jag har valt att studera närmare är förgrundsfiguren från Latin Kings, 
Douglas ”Dogge” Leóns. Metoden för att genomföra denna studie grundar sig i textanalys av de mediala 
framträdanden Dogge gjort i sin karriär.  
 
 
This paper examines how developments of a mediated identity come about. Which factors get’s a mediated identity 
to change it’s public picture or image? To answer this question I studie an artist career with a very substantial 
development. The career I have chosen to follow is the one of  Douglas ”Dogge” Leóns from the band Latin Kings. 
The method to make this paper work is based on text analysis of his apperance in Swedish media during his career.  
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”Jag är en folkets man. Folk betalar för att se mig. Jag bajsar, äter och sover som alla 

andra. Folk missuppfattar vem jag är..”1

 

                                                 
1 Martin Röshammar. Dogge ser ufo. Göteborgs-Posten. 2000-10-27 
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Inledning 

För att kunna leva på sitt musicerande krävs det oftast inte bara att artisten är framstående 

musikaliskt, många artister försöker även bättra på sina försäljningssiffror genom att bygga 

fram en säljande medieidentitet. En offentlig identitet som kan medverka och fungera i roller 

som egentligen inte har någon direkt koppling till musikutövandet. Men kan man verkligen 

påverka sin mediala självbild? Och vad händer om den mediala självbilden krockar med 

musikaliska? Vad blir sanning, vad blir lögn? Det var med dessa tankar jag begav mig in i 

mitt uppsatsarbete. Tankarna väcktes efter att jag såg en mycket välkänd underhållningsprofil 

på TV och insåg vilken stor resa han gjort inom den mediala världen. En resa från en position 

i utanförskap till en position som folkkär. Personen jag såg var förgrundsfiguren från Latin 

Kings, Douglas ”Dogge” León, och frågan som omedelbart väcktes inom mig var hur denna 

resa har gått till. Här väcktes även funderingar och spekulationer kring hur den svenska 

mainstreamkulturen har utvecklats och om vilka faktorer som gör att man blir folkkär föddes. 

Är Dogges karriärutveckling ett uttryck för förändringar i populärkulturen eller är det Dogge 

som har anpassat sig gentemot den svenska mainstreamkulturens preferenser?  

 

Syfte & Frågeställningar 

Målet med uppsatsen är att genom att följa en artistkarriär undersöka hur en medial 

positionsförändring ifrån utanförskap till en plats i folkhemmet går till och hur en 

medieidentitet utvecklas. Uppsatsen har också som mål att se vilka vägval artisten ställs inför 

och vilka som kan påverka dess förändring. Vidare ämnar uppsatsen att undersöka vilka 

möjligheter man som artist har att medvetet ändra sin medieidentitet och syftar även till att 

undersöka vad som sker när en medieidentitet krockar med en musikeridentitet. 

 

• Hur konstruerar Dogge sin medieidentitet? 

• Hur konstrueras Dogges medieidentitet? 

• Vilka mediala vägval får Dogges medieidentitet att förändras? 

• Vilka möjligheter har Dogge som mediepersonlighet att påverka sin medieidentitet? 

• Hur ser Dogges mediala väg från utanförskap till en plats i folkhemmet ut?  
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Bakgrund 

Om tillträde till arenor och offentlighetens villkor har det skrivits om tidigare. Grunden till 

denna typ av studier har i många fall inriktat sig mot den diskriminerande aspekten. 

Exempelvis utkom rapporten ”Mediernas vi och dom” 2  år 2006 från statens offentliga 

utredningar där fokus riktades emot makt, strukturell diskriminering och integration. Den typ 

av diskriminering som avhandlades i ”Mediernas vi och dom” är främst inriktad mot 

särbehandling med etnisk och religiösa aspekter. Denna uppsats fokuserar inte på dessa 

aspekter utan grundas mer på kunskapsbaserade barriärer vid tillträde till mediearenan. Alltså 

vem har tillträde till att tycka till på mediearenan och i vilka samanhang. Den är även mer 

fokuserad på vilka förutsättningar medieframförandet sker utifrån och vilka faktorer som kan 

ändra en medieidentitets roll och premisser.  

 

Metoden för att genomföra denna uppsats sker utifrån en artistkarriärs perspektiv. Valet av 

artist föll på Douglas ”Dogge” León som är rappare och frontfigur i musikgruppen Latin 

Kings. Fokus kommer till en början även att ligga på hela Latin Kings men i och med att 

Dogge mer och mer frånkopplas sin grupp, både i musiker och mediesammanhang, kommer 

således även mitt fokus förskjutas till en inriktning mot Dogge. Anledningen till artistvalet 

grundar sig i att han i mediesammanhang har förvandlats från en kontroversiell musiker i ett 

medialt utanförskap till en folkkär underhållare med en plats i mediesfärens mitt. Det har 

således skett en förändring i hur han uppfattas, vart han positionerar sig och vilka anspråk han 

gör. Det mediala utanförskap han träder in på mediearenan med är också en grund till hur 

Dogge uppfattas när han gör offentliga vägval i karriären. Alltså anser jag att dynamiken 

mellan det utanförskap som Dogge tog sig in på mediearenan med och den nuvarande 

positionen närmare det svenska folkhemmet väldigt intressant. Eftersom Dogge träder in på 

mediearenan med en genuinitetsaspekt och ett tydligt budskap av oberoende gentemot den 

mediebevakning som omgärdar honom och Latin Kings blir också detta de grundläggande 

premisserna även för deras framtida medieframträdanden.  

                                                 
2 Statens offentligen utredningar. Mediernas Vi och Dom – Mediernas betydelse för den strukturella 
diskrimineringen. Stockholm, 2006. http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/05/86/34/fe68999e.pdf 
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Material & Metod 

Här följer de utgångspunkter jag har valt för att genomföra denna studie. 

Metod 

Metoden för att genomföra studien av Dogges förflyttning på mediearenan är en historiskt 

förankrad diskursiv analys som följer hans karriär från start till folkhemsposition. Eftersom 

Dogges startposition sätter upp premisserna för hans karriärutveckling kommer den diskursiva 

betydelsen av hans genuinitetsanspråk bli extra betydelsefullt för min studie. Anledningen till 

att jag väljer att följa hela hans karriär och inte enbart fokuserar på dagens medieposition 

grunnar sig konkret i svårigheterna med att fastställa vad han representerar idag och på vilka 

premisser han gör det utan att ge en historisk bakgrund. Det är också delvis vilka handlingar 

han gör och hur hans förflyttningar och positionsförändringar på mediearenan genomförs som 

är av intresse för min uppsats.   

 

Eftersom min grundutgångspunkt i uppsatsen är att se på vilket sett Dogge hamnade i sitt 

mediala utanförskap och hur han sedan förflyttade sig har jag kunnat strukturera mitt material 

utifrån de sammanhang där hans anspråk blivit som mest marginaliserade jämfört med 

mainstreamkulturen. Jag har även sorterat mitt material utifrån Dogges positionering på 

arenan vilket efter en materialgenomgång visade sig stämma väl överens med faserna till 

Latin Kings skivsläpp. Positionsförflyttningen visade sig alltså som tydligast vid tidpunkten 

runt albumens utgivning.  

 

Eftersom jag går in i studien med tanken att Dogge och Latin Kings har förflyttat sig från ett 

utanförskap till en folkhemsposition vill jag passa på att beskriva några begrepp som jag anser 

vara viktiga i förståelsen av min analys som kommer senare i uppsatsen. 

Analysbegrepp 

Med ”folkhemmet” menar jag föreställningen om en ”svenskhet” och dess medföljande 

mainstreamkultur snarare än den socialdemokratiska idén om folkhemmet3. Billy Ehn, Jonas 

Frykman och Orvar Löfgren beskriver i ”Försvenskningen av Sverige” ett folkhem i form av 

en medierad rikskultur där gemensamma bilder och språk har format nationaliseringen av 

                                                 
3 Historisk tidskrift. Nummer tre, 2002. http://www.historisktidskrift.se/documents/Historisk-Tidskrift-fulltext-
2002-3.pdf 
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nationen4. Dessa mediebilder skapade en imaginär gemenskap med hjälp av mediestrukturens 

utveckling från 1800-talet och framåt5 som även idag gör sig påmind. Eftersom detta inte är 

en etnicitetsstudie så betyder formuleringar såsom ”svenskhet” den imaginära gemenskap 

beskriven i ”Försvenskningen av Sverige”. Via en uppsjö av medier, budskap och 

reklambilder har den medierade rikskulturen skapat en svensk införståddhet med ”svenska 

bilder”, ”svenska skämt” och ”svenska associationer”. 6  Jag menar således att en 

medieidentitet som inte bryter mot denna medierade införståddhet har en plats närmare det 

svenska folkhemmet. En ”artist i folkhemmet” är i min studie ett uttryck som kan beskriva 

musikartister som är väldigt kända och som ständigt figurerar i offentliga sammanhang utan 

att de alltid är knutna till den musik de framför. Artister som har en stor medieexponering och 

som har intagit en så välkänd position att fokus för deras framträdande i stort sett kan ligga på 

vadsomhelst. De har en välkänd historisk bakgrund vilket resulterar i att de inte behöver 

någon djupare presentation vid medieframträdanden och att enbart deras närvaro ger tittaren 

associationer.  

 

Min ingångstanke om Latin Kings och Dogges positionsförändring väcker följande fråga: Har 

dagens samhälle förändrats till den grad att den musik som Latin Kings utövar och det de 

representerar intagit en generell folkhemsposition eller är det Latin Kings och Dogge som 

själva tagit steget in i folkhemmet? Med dessa frågeställningar menar jag att man även kan få 

en viss inblick i hur den populära kulturens förankring har förändrats. Har den populära 

kulturen öppnat upp för artister även utanför folkhemmet eller är det olika typer av 

anpassning som banar vägen för en medial karriär? 

 

Genom de två begreppen anpassning och värdeförändring undersöker jag hur Dogges 

mediala resa har gått till. Begreppen har jag hämtat utifrån forskningsprojektet ”Musik medier 

och mångkultur” och som handlar om förändringar i det svenska musiklandskapet7 . Med 

anpassning ämnar jag att undersöka huruvida Latin Kings har genomgått någon aktiv 

förändring med gentemot musik och medie- branschen med ett klart syfte att uppnå folkkär 

status. Under denna rubrik kommer jag även att beskriva Dogges musikeridentitet och vad 

den har för anspråk. Med begreppet värdeförändring vill jag undersöka om det finns aspekter 

av samhället och folkhemmet som har förändrats som ligger till grund för Dogge och Latin 
                                                 
4 Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Löfgren. Försvenskningen av Sverige. Stockholm, 1993. Sid. 101. 
5 Ibid. Sid. 112-113. 
6 Ibid. Sid. 114. 
7 Dan Lundberg, Krister Malm, Owe Ronström. Musik Medier Mångkultur. Hedemora, 2000. Sid. 52. 
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Kings väg mot den mer folkkära status de idag har. ”Musik medier mångkulturs” författare 

Dan Lundberg, Krister Malm och Owe Ronström menar att det faktum att Balettakademin i 

Stockholm från slutet av 1990-talet har lärt ut hiphop är ett exempel på värdeförändring8.  

Urval 

Det material som jag har valt som utgångspunkt till min uppsats består av 

medieframträdanden av Dogge som på olika ställen i karriären tydligt kan belysa hur hans 

medieidentitet har förändrats. Materialet är uppdelat utifrån tre faser där Dogges 

medieidentitet blir som allra tydligast. Dessa faser är sammanknutna med tillfällen då Dogge 

varit med som flitigast i mediesammanhang, nämligen tiden runt Latin Kings skivsläpp. Jag 

har valt att främst koncentrera mig på medieframträdanden i tidningsartiklar men har även 

granskat framträdanden i andra medier såsom i till exempel radio och TV. De framträdanden 

som går utöver tidningar kommer jag, där det är nödvändigt, att använda för att förstärka eller 

förtydliga det jag vill förmedla i min analys. Det kan till exempel röra sig om TV eller 

radiosammanhang. 

 

Materialet som jag valt att analysera på ett djupare plan är sammanlagt sex stycken 

tidningsartiklar som publicerades vid tidpunkten för skivsläpp. Detta har jag valt utifrån det 

faktum att skivsläpp ofta innebär en slags presentation av personerna bakom musiken och det 

medför också att man lättare kan skönja förändringar i presentationskontexten. Denna typ av 

artiklar har också ofta tidsaspekten som viktig del då frågor som vad de gjort tidigare i 

karriären, hur deras musik låter nu och hur den kommer att låta i framtiden är viktiga 

ingredienser. Under respektive fas har jag valt ut två artiklar som får agera 

huvudrepresentanter för de anspråk och den position Dogge intar på mediearenan. 

Tillvägagångssättet för att få tag i tidningsartiklar till denna studie har skett via mediearkivet 

och jag har då som tidigare nämnts fokuserat mig på tidpunkterna runt Latin Kings skivsläpp i 

mina sökningar.  

 

Utifrån en väldigt bred inläsning av en stor mängd tidnings- och tv-framträdanden och 

Faircloughs konkreta analysmetod har jag med hänsyn till ”diskursanalys som teori och 

metod”9 kommit fram till en passande urvalsstrategi. Det material som jag menar är relevant 

är det material där jag anser att fokus för medieexponeringen hamnar på en annan nivå än det 

                                                 
8 Lundberg, Malm, Ronström, Musik Medier Mångkultur. Sid. 52. 
9 Marianne Winther, Jørgensen, Louise Philips. Diskursanalys som teori och metod. Lund, 2000. Sid. 84. 
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artikelfokus som kan ses som allmängiltigt för fasen i fråga. Det handlar alltså om artiklar 

eller tv-framträdanden där jag anser att man tydligast kan se en vilja för förskjutet artikelfokus 

från antingen Dogge eller journalistens sida. Alltså där man kan se en vilja till att framstå på 

ett specifikt sätt eller framställa Dogge på ett specifikt sätt. Jag har även valt artiklar ur 

tidningar som riktar sig mot en allmän publik som till exempel Göteborgsposten och Svenska 

Dagbladet eftersom att dessa framträdanden har en stor och bred publik vilket påverkar den 

allmänna uppfattningen och mediebilden mer än ämnesmässigt smala tidningar med en 

mindre publik. Det faktum att dessa artiklar rör sig inom samma textgenre ger även mitt 

utvalda material en större konsistens vilket gör det lättare att dra säkrare slutsatser utifrån dem.  

 

Under fas 1 har jag valt tidningsartiklarna ”Välkommen till Latin Kings överdriver inte om 

livet i förorten” 10  som återfinns i Göteborgs-Posten och publicerades i början på 1995 

och ”Här är det Rinkeby-svenska som gäller – Latin Kings spelar för kompisarna hemma i 

förorten”11 publicerad i Aftonbladet i slutet på 1994. Under fas2 är den djupare analysen 

fokuserad på ”Det blev så mycket ett tag att vi valde att ligga lågt” hämtad från Helsingbords 

Dagblad 1997 och Kungar som vill säga som det är från Svenska Dagbladet 1997. I den sista 

fasen, fas 3, har jag djupanalyserat artiklarna ”Dogge ser ufo”12 från Göteborgs-Posten år 

2000 och ”Slipad Diamant – Dogge är råvaran i underhållningsekonomin som själv tog 

makten över sina affärer”13 från år 2001. 

 

                                                 
10 Marie Oskarsson. Välkommen till Latin Kings överdriver inte om livet i förorten. Göteborgs-Posten, 1995-01-10. 
11 Aftonbladet. Här är det Rinkeby-svenska som gäller – Latin Kings spelar för kompisarna hemma i förorten. 
1994-12-16. 
12 Röshammar. Dogge ser ufo Göteborgs-Posten, 2000-10-27. 
13 Leila El-Sherif. Slipad Diamant – Dogge är råvaran i underhållningsekonomin som själv tog makten över sina 
affärer. Vision. 2001-11-15. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Kritisk Diskursanalys 

Jag kommer i uppsatsen att utgå ifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, främst 

utifrån Marianne Winther Jørgensens och Louise Phillips förståelse och tillämpning av den. 

Anledningen till att jag tillämpar Faircloughs kritiska diskursanalys är att jag anser att den har 

ett angreppssätt som passar min studie. Diskurs bidrar bland annat till att konstruera sociala 

identiteter och sociala relationer vilket är en viktig faktor i min studie där just de sociala 

interaktionerna i texterna som jag ska analysera är av stor vikt14. Det jag fokuserar på är att 

undersöka vilka mönster det finns i artiklarna om Dogge och vilka sociala konsekvenser som 

dessa olika framställningar av verkligheten får för hans medieidentitet.15  Jag utgår ifrån den 

kritiska diskursanalysen som lägger fokus på den lingvistiska metoden vilket innebär att 

textnivån är av stor och central vikt i analysen av texterna. Grunden till denna analysmetod 

utgår ifrån Faircloughs tredimensionella modell. 

 
”Varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse, som har tre dimensioner; den är 

en text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella), den är en 

diskursiv praktik som innebär produktion och konsumtion av texter, den är en social 

praktik”16. 

 

Denna analysmodell utgår jag ifrån i analysen av de texter som jag senare kommer att studera 

djupare. I den diskursiva praktikdimensionen analyserar jag huruvida textförfattaren bygger 

sin artikel på redan existerande diskurser, det vill säga om texten kan ses som en del av en 

intertextuell kedja. Intertextualitet betecknar att texten bygger på tidigare händelser, att 

textförfattaren inte utgår utifrån en helt ”nollställd” publik utan bygger vidare på en redan väl 

beprövade diskurser17. Genom de texter jag analyser kan jag då även komma närmare svaret 

på vilka diskurser som är de mest representerade i texterna kring Dogge. I den diskursiva 

praktiken finns även en ”publikaspekt” som innebär att textmottagaren, alltså konsumenten, 

läser texten utifrån sina egna diskursramar18. Beroende på vem man är och vad man har för 

uppfattning om omvärlden tolkar man texten olika. Utifrån det kan man även se 

textproducentens tillvägagångssätt som också följer specifika diskurser i skrivandet för att 

                                                 
14 Winther, Jørgensen, Philips. Diskursanalys som teori och metod. Sid. 28. 
15 Ibid. Sid. 28. 
16 Ibid. Sid. 74.   
17 Ibid. Sid. 77. 
18 Ibid. Sid. 75. 
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passa ramarna där texten publiceras. I en kommersiell diskursram kan man alltså anta att 

textförfattaren försöker skriva med en allmän textmottagare i åtanke. Utifrån textens 

egenskaper växer dess diskurser fram.  

 

De aspekter som jag utgår ifrån enligt Faircloughs analysmodell innebär att jag analyserar 

diskurser och genrer som artikuleras i artiklarna. Alltså vilka anspråk hos Dogge är vanligast 

och utifrån vilka genre och position görs dessa anspråk. Jag kommer även att analysera deras 

lingvistiska uppbyggnad (textnivå) vilket kommer att visa vilken position Dogge har i det 

aktuella mediesammanhang som analyserats. Är han en auktoritet inom det aktuella området 

eller befinner han sig utanför det aktuella områdets mittpunkt. Till sist kommer den sociala 

praktiken att analyseras och utifrån de tre punkterna i den tredimensionella analysmodellen 

göra ”överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar 

den existerande diskursordningen”19. Denna nivå svarar alltså på om Dogge gör nya anspråk 

eller om hans mediebild utåt mot allmänheten förblir densamma. Denna nivå förklarar också 

vad positionsförflyttningarna innebär för förståelsen av honom. Eftersom den sociala 

praktiken både har diskursiva och icke-diskursiva element kommer jag här förutom att ta 

avstamp i diskursanalysen även ta hjälp av kulturteori i form av arenamodellen. 

Arenamodellen använder jag som ett verktyg för att ge mig hjälp med att tydligt kunna 

beskriva på vilka premisser som Dogge och Latin Kings gjorde sitt intåg och hur de 

positionerar sig på musik- och mediearenan. Med dessa teorier sammankopplade kommer jag 

tydligt att kunna se hur texterna har format Dogges identitet i de mediesammanhang som han 

figurerar i.  

Arenamodellen 

”Musicerande är aldrig villkorslöst”20. Detta påstående utgör grunden för Arenamodellen som 

är en modell för att ”gestalta musikens existensformer i det moderna samhället”. 21  

Arenamodellen är uppbyggd utifrån de aktörer som finns runt omkring ett musikutövande och 

gör genom många användbara begrepp det lättare att kunna presentera förutsättningar för 

musicerande.  

 

                                                 
19 Winther, Jørgensen, Philips. Diskursanalys som teori och metod. 77. 
20 Lundberg, Malm, Ronström, Musik Medier Mångkultur. Sid. 51. 
21 Ibid. Sid. 56. 
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Utifrån arenamodellen är en arena de ”spelplatser där social och kulturell skillnad kan 

synliggöras och manifesteras”22. Arenan ger alltså artisten möjlighet att synas och förmedla 

sitt budskap. Att kunna göra detta är ofta grunden för konstnärligt utövande och det förklarar 

också artisternas vikt och strävan efter att få plats på arenan.  

 

Jag ska här kort presentera de aktörer som omger och har kontroll över arenan. Arenans 

spotlights ses metaforiskt som intresset från journalister och marknadsförare. Även Arenans 

mikrofoner representerar intresse från medier och både spotlights och mikrofoner är arenans 

förmedlare. Det är alltså de som berättar för omvärlden om vad som skett på arenan vid den 

aktuella händelsen. Arenans gatekeepers bestämmer vilka som har tillträde till scenen och kan 

till exempel utgöras av konsertarrangörer, producenter och skivbolagsägare. Policyskaparna 

bestämmer vilka som har rätt till att synas och vad som anses vara relevant eller kompetent till 

offentliga arrangemang.  Dess ovan nämnda aktörer bestämmer till stor del vilka som har 

tillträde till arenan och vad som anses relevant och kompetent nog till ett framträdande.23  Det 

är alltså kulturella maktinnehavarna som till stor del bestämmer vem som ges synlighet för sitt 

musicerande. Vem denna kulturella maktinnehavare är skiljer sig naturligtvis beroende på vad 

det är för typ av arrangemang och vad det är för artist som vill bli synlig. Om en artist som 

utövar musik som inte är bred nog att kunna beträda de större arenorna hamnar de backstage. 

De har då ingen chans att på ett stort sett synliggöra sig och sprida sitt budskap. När så sker 

och artisten ändå till varje pris vill synas brukar det ske antingen en anpassning eller en 

värderingsförändring. En anpassning innebär att artisten ändrar sin framtoning på ett sätt som 

gör den kulturellt accepterad. Om det lyckas får då artisten större chans att få tillträde till 

arenan. En värderingsförändring innebär att det istället för artisten är samhället som 

förändrats. Detta sker under en längre period och sker när ett mindre kulturellt uttryckssätt 

växt sig större så att samhället accepterar det allt mer. Om så sker får de artister av det ”nya” 

kulturella uttryckssättet en större chans att beträda arenan utan anpassning. Det är dessa 

utgångspunkter som utgör grunden för arenamodellen som även utgör källan för många av de 

mediala begrepp som kommer att användas vidare i uppsatsen.  

Uppmärksamhetsekonomi 

Michael Goldhaber, som är författare och professor, använder sig av begreppet 

uppmärksamhetsekonomi som han menar är en annan slags ekonomi än den traditionella 

                                                 
22 Lundberg, Malm, Ronström, Musik Medier Mångkultur. Sid. 51. 
23 Ibid. Sid. 54. 
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pengaekonomin. 24  Goldhaber beskriver uppmärksamhetsekonomin som en slags modern 

valuta som bestäms av hur mycket uppmärksamhet publiken har riktat mot föremålet för 

uppmärksamheten. Uppmärksamhetsekonomin är utbytbar mot i stort sätt vilka valutor som 

helst, men bara åt det ena hållet. Goldhaber menar att uppmärksamhet genererar i valuta men 

att man inte kan köpa sig till uppmärksamhet. Självklart kan man betala pengar för att till 

exempel läsa upp telefonkatalogen inför en publik, men den riktiga uppmärksamheten som 

sedan kan generera i pengar får endast den som verkligen har publikens uppmärksamhet 

riktade emot sig. Uppmärksamhetsekonomin fungerar inte heller som en vanlig ekonomi då 

det inte går att upprepa det man nyss gjort för att få uppmärksamhet i all oändlighet. Det 

fungerar alltså inte som till exempel i en produktionskedja i en fabrik utan kräver utveckling 

eftersom publiken tappar uppmärksamheten om framförandet ständigt upprepas. För att kunna 

tjäna pengar på uppmärksamhet måste man alltså ständigt utveckla sin offentliga roll och vara 

intressant för en publik.25 En person som ständigt lyckats ha uppmärksamhet riktade mot sig 

har alltså ett stort kapital inom uppmärksamhetsekonomin och kan då även generera detta till 

annan valuta. Att ha ett stort kapital inom uppmärksamhetsekonomin är alltså en förutsättning 

för att kunna leva på offentliga framträdanden och ha det som ett arbete.   

 

Uppmärksamhetsekonomin innefattar de tre stegen synlighet, uppmärksamhet och erkännande. 

Synlighet är det första steget till uppmärksamhet och kan ses som en kortvarig form av just 

uppmärksamhet. Det är först vid en långvarig synlighet som man når riktigt uppmärksamhet 

som kan ses som ett kapital. Erkännande är det sista steget i modellen. I detta sista steg 

återfinns offentliga aktörer som kan använda sin permanenta synlighet för att uträtta i stort 

sett vad som helst. Det är också dit aktörer på mediearenan bör sträva om de vill kunna leva 

på sin uppmärksamhet. Jag kommer i uppsatsen att studera hur Dogge har förvaltat sitt 

uppmärksamhetskapital. 

 

                                                 
24 Michael Goldhaber. Attention economy. 
http://www.firstmonday.dk/issues/issue2_4/goldhaber/index.html#dep15 
25 Ibid.  
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Vägen till medialisering  

Jag ska här beskriva Latin Kings väg in på mediearenan med hjälp av arenamodellen och 

redogöra för gruppens förutsättningar och väg till ett mediebevakat musicerande. För att ge en 

tydlig bild av hur vägen sett ut har jag bland annat tagit hjälp av Latin Kings 

biografi ”Portafolio” där deras väg in i mediesammanhang berättas ur flera olika personers 

perspektiv. Jag har även hämtat information från Fredrik Strages reportagebok ”Mikrofonkåt” 

som är en berättelse om den svenska hiphopens utveckling och dess profiler.  

 

”- The Latin Kings var egentligen jag och Chepe när vi klottrade.”26  Detta svarar Salla 

Salazar på frågan om hur Gruppen Latin Kings bildades. Latin Kings gjorde alltså sitt inträde 

i hiphopkulturen genom klotter och graffitimålning. De hade vid denna tidpunkt 

inga ”spotlights” riktade mot sig och utövade något som inte uppmärksammades så flitigt i de 

svenska medierna. Eftersom den kulturella uttrycksform som de då representerade i många 

fall inte heller var laglig så ansågs den inte heller passande för att få tillträde till någon 

arena. 27  Graffitikulturen gav dock Latin Kings inträde i hiphopkulturen vilket är den 

kulturella uttrycksform de senare kom att hamna i mediernas spotlights med.   

 

Det de senare kom att uppmärksammas för var dock inte graffiti utan rap. Efter en tid som 

graffitimålare träffade Salla och Chepe klasskompisen Dogge. De började uppträda på 

fritidsgårdar och skolfester med spelningar där rappen var den kulturella uttrycksformen28. 

Eftersom Latin Kings redan var inne i hiphopkulturen fick de lättare tillträde till scenen. Men 

eftersom dessa spelningar var relativt små och helt saknade spotlights och mikrofoner gav de 

inte Latin Kings inträde till mediearenan.  

 

Dessa spelningar gjorde Latin Kings under 90 talets två första år i ett samhälle där 

hiphopkulturen börjat ta form på allvar. Redan 1983-1984 anammade en del folk i Stockholm 

denna nya amerikanska uttrycksform som nu även hade spridit sig till Sverige. Små 

grupperingar ägnade sig åt detta genom att bland annat dansa breakdance, måla graffiti och 

spela in musik.29 Influenserna från USA var uppenbara och ofta handlade utövandet av att 

härma förebilderna från New York.    

                                                 
26 Wahlström & Widstrand. The Latin Kings Portafolio - Den sanna berättelsen om Cheppe Dogge och Salla. 
Eurolitho, 2005. Sid. 31.  
27 Lundberg, Malm, Ronström, Musik Medier Mångkultur. Sid. 51. 
28 Fredrik Strage, Mikrofonkåt. Atlas. Nørhaven, 2001. Sid. 336. 
29 Wahlström & Widstrand, The Latin Kings Portafolio... Sid.12. 
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Kanske var det också just de stora kulturella skillnaderna som gjorde att kulturen inte 

uppmärksammades av allmänheten eller medierna. Det dröjde ända till 1989 innan den första 

svenskspråkiga raplåten, ”Jag är def” med MC Tim, officiellt blev utgiven30. Låten blev inte 

så speciellt uppmärksammad men bidrog ändå till att den svenska hiphopscénen började 

växa.31 Det var alltså under denna period som Latin Kings började uppträda på mindre och ej 

så uppmärksammade scener.   

 

År 1992 kom den första riktigt stora chansen för utövare av hiphopkulturen att visa upp sig 

inför spotlights och mikrofoner. Ett rap-SM på cirkus i Stockholm hade anordnats och 

intresset för scenen var större än det varit tidigare. Eftersom Latin Kings redan var igenkända 

inom hiphopkulturen fick de tillträde till scenen. Latin Kings kom 3: a i tävlingen och 

utmärkte sig ordentligt genom att rappa på det svenska språket vilket fortfarande var ovanligt 

på den svenska hiphopscénen. Det var genom denna spelning som Latin Kings fick chansen 

att släppa deras debutalbum. Musikproducenten och skivbolagsägaren Gordon Cyrus kan här 

ses som arenans policyskapare då han efter att ha sett Latin Kings från Rap-SMs jurystol 

ansåg att Latin Kings hade kompetens och relevans för att de skulle få förutsättningar att 

släppa ett album.  

 

Det var också Gordon Cyrus som gav Latin Kings inträde till mediearenan. Innan deras 

musikaliska samarbete hade tagit form på allvar bjöd Gordon in Latin Kings till ett tv-

program på Z-TV som han själv gjorde och således även var gatekeeper för.32 Där fick de 

spela några låtar live och hade därmed tagit plats på mediearenan i form av ett TV-

framträdande. Tiden efter framträdandet började Latin Kings och Gordon Cyrus musikaliska 

samarbete på allvar. De spelade in en video till låten ”Snubben” och publiken tittade och 

lyssnade. Året var 1993 och musikvideon till låten ”Snubben” blev den mest visade på Z-TV 

under hela året.33 Latin Kings singelsläpp skedde samtidigt som det svenska samhället var 

inne i en värderingsförändringsprocess där debatter om invandrarfrågor och rasism blev allt 

mer vanliga. Bland annat blev det politiska partiet ”Ny demokrati” invalda i riksdagen vilka 

var extremt högerinriktade och ansågs ha en främlingsfientlig politik.34 Eftersom Latin Kings 

                                                 
30 Strage. Mikrofonkåt. Sid. 81. 
31 Wahlström & Widstrand, The Latin Kings Portafolio... Sid. 12. 
32 Ibid. Sid.31 
33 Mikrofonkåt, Fredrik Strage, sid. 338 
34 Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/9803/20/telegram/inrikes45.html 
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ofta tog upp just dessa ämnen i sina texter blev de också självklart extra angelägna. Texterna 

gav uttryck för debatten om rasism och om livet i förorten på ett sätt som träffade lyssnaren på 

ett annorlunda sätt än de mediala debatterna. Det var genom dessa steg och händelser som 

Latin Kings fick sitt fäste på den svenska mediearenan.  

 

Tre Faser 

Jag ska under följande rubriker ge en grundläggande framställning över diverse 

mediesammanhang som Latin Kings och Dogge medverkat i under tre faser som jag kunnat se 

är extra betydelsefulla. Dessa faser hänger väl samman med Latin Kings skivsläpp och blir 

extra betydelsefulla i och med det faktum att bandet under dessa faser fått en extra intensiv 

mediebevakning och att de delvis har fått presentera sig på nytt. Grundläggande frågor som 

vilka de är och vad de står för är under dessa perioder mer centrala än vid övrig 

medieexponering. Denna grundläggande framställning ger en överblick på vilken typ av 

medieframträdanden som är vanligast under respektive fas och även till viss del vilka ämnen 

som det fokuseras mot vid framträdandet. Denna del kommer också visa de huvudsakliga 

signalerna som Dogge sänder ut i och med de offentlig sammanhang han medverkar i. Jag 

kommer också i denna del närmare förklara mitt upplägg och val av artist med att ge en bild 

av de anspråk Dogge gör under respektive fas. De tre faserna som jag har valt ut har jag 

rubricerat utifrån den mediala roll som jag tycker är allra tydligast utifrån 

materialgenomgången vid varje period. Faserna är också rubricerade utifrån den skiva som jag 

tycker sätter upp gränsen för den nya fasen.  

Förortsrebell/välkommen till förorten 

Efter att Latin Kings givit ut singeln ”Snubben” blev de ett namn som stadigt började figurera 

i olika mediesammanhang. En kort tid efter att singeln hade blivit succé släpptes 

fullängdsalbumet ”Välkommen till förorten”.  

 

Året är 1994 och Latin Kings får sitt genombrott i Sverige. Medieframträdanden i form av 

tidningsartiklar där Latin Kings frontfigur Dogge hamnar i centrum blir allt vanligare. Men 

det är långt ifrån alltid som artiklarna har sitt fokus på den musik som Dogge och Latin Kings 

utövar. De hör snarare till undantagen. Istället hamnar fokus ofta på helt andra frågor. I 

Göteborgsposten startar det under Latin Kings genombrottsår en debatt om huruvida musiken 

som Dogge gör är ”Gangsterrapp” eller inte. Bland annat skriver Ove Sernhede att ”gruppen 

skriver in sig i den vålds- och vapenfascination som odlas i den amerikanska gangstergruppen, 
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och som också unga i vårt land är attraherade av”35. Många diskussioner tar sin början i 

musiken för att senare ebba ut i större samhälleliga diskussioner som till exempel våld i de 

svenska förorterna.  

Dogge framställs ofta som en ung rebell och eftersom tidigare motsvarighet till hans musik i 

Sverige inte finns utnämns han ofta i mediesammanhang till punkens arvtagare. Dogge är 

under denna fas inte alls synonym med den mainstreamdiskurs som dominerar, utan ger 

genom sitt avvikande från den ett anspråk mot det genuina. Han signalerar heller inga anspråk 

till förändring mot en mer kommersiellt gångbar identitet utan gör samma anspråk under hela 

fasen. Hans anspråk är heller inte nära den konstnärsdiskurs som dominerar under denna fas. 

Hans ses alltså inte heller som konstnär i hans anspråk och uttryckssätt utan hamna istället i 

en position i utanförskap. De som exponerar och ger Dogge och Latin Kings plats i 

mediesammanhang har ofta som mål att försöka beskriva vad Latin Kings står för och 

positionera dem i mediesfären. Samtidigt har Latin Kings ett uttalat anspråk att bara vara sig 

själva vilket leder till att de under denna fas förblir utan en fast position vilken resulterar i en 

position i utanförskap. Latin Kings och Dogges genuinitetsanspråk som föds ur deras utåt sett 

ovilja att påverkas eller förändras leder de alltså bort från den centrala mediebevakningen.  

 

Positionen i utanförskap gör att Latin Kings än mer börjar förknippas med Punken och dess 

musik som trots att den inte delar samma musikaliska preferenser ändå delar samma position. 

Latin Kings position i utanförskap lägger alltså grunden till jämförelserna med punken. När 

denna jämförelsepunkt är befäst så följer många journalister med på denna jämförelse och 

bildar en intertextuell kedja där punk och Latin Kings är samstämmigt. Latin Kings blir till 

exempel ofta jämförda med bland annat Ebba Grön. Per Bjurman skriver att ”rapparna i Latin 

Kings tycker att det finns lika stor anledning att säga ifrån idag som på Ebba Gröns tid…”36. 

Vidare nämns Latin Kings i samband med punkbandet Dia Psalma i Fredric Askerups 

artikel ”Den nya punkvågen inget för Patrik”37. Det är tydligt att en ny typ av musik har nåt 

Sveriges mediesfär. En musik som i brist på annat i mediesammanhang placeras nära punken. 

 

Det ämne som de allra flesta fokuserar på när Latin Kings och Dogge omnämns i 

mediesammanhang vid denna tidpunkt är förorten. En fråga som ofta ställs är till exempel om 

                                                 
35 Ove Sernhede. Visst är Latin Kings gangsterrappare. Göteborgsposten. 1994-04-28. 
36 Per Bjurman. Latin Kings ger förorten en ny röst. Göteborgsposten.  1994-05-22. 
37 Fredric Askerup. Den nya punkvågen inget för Patrik. Göteborgsposten. 1994-09-30. 
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Latin Kings överdriver38 om hur hårt livet i förorten är. Många skriver också med fokus på 

om Latin Kings kan ses som förebilder för invandrarungdomar eller om det överhuvudtaget 

skulle vara bra om de var det39. 

Musiker/I skuggan av betongen 

Efter att uppståndelsen kring Latin Kings album ”Välkommen till förorten” lagt sig blev 

Dogges utrymme i mediesammanhang allt mindre. Latin Kings position i utanförskap som 

grundlades under den första fasen genererar nu i mycket mindre exponering i 

mediesammanhang. Det utrymme de fick handlade om ett band som inte alls var i harmoni. 

När en av Latin Kings bakgrundsfigurer ”Rod-é” lämnar Latin Kings innan den andra skivan 

släppts benämns bandet bland annat som ett ”sjunkande skepp”40.  

 

Ingen ny musik kom ut förrän år 1997 då Latin Kings andra skiva ”I Skuggan av Betongen” 

släpptes. Men skivan ledde inte till någon stor medial uppmärksamhet och endast tio tusen 

exemplar av den trycktes upp. Men det var främst vid Latin Kings andra skivsläpp som 

gruppen och Dogge syntes till i mediesammanhang. När Dogge fick medialt utrymme under 

denna fas var det ibland en nästan hånande stil på artiklarna. I Aftonbladets artikel ”Hur ska 

du ha´t Dogge?”41 presenteras han som ”Dogge i Latin ’varför köper ingen skivan’ Kings”42. 

Vidare påpekar artikeln ”Börsen nobbar Dogge”43 att comebacken från första skivan inte 

blev ”så guldkantad som Dogge tänkt sig” och fortsätter med en historia om att Dogge ska ha 

försökt sälja begagnade skivor på skivbörsen. Allt för att inbringa en inkomst då 

skivförsäljningen gått så dåligt44. Tendensen till att många journalister och tidningar tröttnat 

på Dogges genuinitetsanspråk är tydlig. En artist som trots stor framgång musikaliskt sätt inte 

vill låta sig positioneras nära mainstreamkulturen blir uppenbarligen inte lika intressant efter 

ett tag.  

 

Den överhängande delen artiklar om Dogge under denna fas var dock inte skrivna i en 

hånande ton utan skiljde sig på ett annat sätt från tidigare artiklar. De hade en mer seriös ton, 

var oftare i ett längre format och fokuserade mer på Latin Kings och Dogges musikutövande. 

                                                 
38 Oskarsson. Välkommen till Latin Kings överdriver inte om livet i förorten. Göteborgsposten. 1995-01-10. 
39 Ove Sernhede. Den som vågar se döden i vitögat kräver också livet. Göteborgsposten. 1994-04-18. 
40 Ronny Olovsson. Nu spricker Latin Kings. Aftonbladet. 1996-05-10. 
41 Aftonbladet. Hur ska du ha´t Dogge?.  1997-04-18. 
42 Ibid. 
43 Aftonbladet. Börsen nobbar Dogge.  1997-03-21 
44 Ibid. 

 15



 

Exempel på det är artikeln ”Dogge…En reporter från betongen”45 där det trots ett avstamp i 

förortsämnet verkligen är fokus mot deras musikutövande. Den intertextuella kedja med 

artiklar som tagit avstamp med att likna Latin Kings vid den svenska punken är i detta skede 

inte lika närvarande. Istället gör de textförfattare som skriver om Dogge och Latin Kings ofta 

jämförelser vid den amerikanske hiphopscénen. De låter också medlemmarna själva oftare 

komma till tals om deras influenser och det är främst Dogge som hamnar i centrum. Dogge 

gör själv anspråk på att influeras av artister från helt andra musikgenrer än punken och 

hiphopen. Han namnger istället artister som ligger mycket närmare det svenska folkhemmet.  

Tv-personlighet/Mitt kvarter/Omerta 

Efter en ganska lång period då mediebelysningen över Dogge och Latin Kings var ganska 

svag fick bandet återigen blickarna riktade mot sig. Musikstilen de utövat i snart 7 år hade 

plötsligt blivit populär genom andra artister inom samma genre och nu när Latin Kings 

beslutat sig för att släppa ännu ett album var uppståndelsen stor. Latin Kings fick nu ett 

erkännande som pionjärer för den nu så populära musikgenren som de själva utövade sin 

musik inom. Alla ville prata med Latin Kings och frontmannen Dogge hamnade självklart i 

centrum.46

 

Under denna fas märks det en del tydliga förändringar. Dogge har nu nästan helt blivit 

frånkopplad de övriga bandmedlemmarna och medieframträdanden i andra medier än 

tidningsartiklar blir allt vanligare. Det är främst i diverse Tv-program som Dogge figurerar i. 

De medieframträdanden som Dogge gör handlar även allt mer sällan om den musik han gör 

utan allt oftare om helt andra saker. Dogge är till exempel reseledare i ”När och fjärran”, 

vinprovare i ”Drickbart” och fotbollsfan i SVTs morgonsändningar. Han gör även många 

framträdanden, helt frånkopplad från sin roll som musiker, i diverse underhållningsprogram i 

TV. 

 

De tidningsartiklar han figurerar i under denna fas har även de en ny vinkel som blir allt 

tydligare. Fokus mot förorten märks allt mindre och istället koncentrerar sig tidningar på att 

skriva artiklar som handlar om händelser och situationer som knyter an till olika offentliga 

framträdanden som Dogge gör. Exempelvis så resulterar Dogges avhopp från ett TV-program 

                                                 
45 Maria Domellöf. Dogge…En reporter från betongen. Göteborgsposten. 1997-03-10. 
46 Strage. Mikrofonkåt. Sid. 347. 
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i TV-4 i en artikel som publiceras i Aftonbladet.47  Vidare är han även ofta involverad i 

reklamsammanhang vilka sträcker sig till både tv och radio. Detta är en sida som inte varit 

synlig under de två tidigare faserna. Det är just rollen som huvudrollsinnehavare i diverse 

reklaminslag som han ofta märks i, han exponeras bland annat flitigt i en reklamfilm för 

elektronikkedjan Elgiganten48. Han antar under denna fas också roller som författare och 

skådespelare. Han skriver bland annat boken ”förortsslang” med Ulla-Britt Kotsinas49 och är 

skådespelare i långfilmen ”Förortsliv”50. 

 

                                                 
47 Aftonbladet. De nobbar TV4 - ”Rampfeber” i kris saknar deltagare. 2006-04-07. 
48 Anna-Karin Storwall. Dogge tar part i elektronikskampen. E24, 2006-09-28. 
49 Bokkanalen. Förortsslang. http://www.kanalen.org/bok/rec.php?id=1210 
50 Dvd.se. Förortsungar. http://www.dvd.se/asp/base.asp?Page=Box&artikelnr=5512998 
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Analys  

Jag har i min materialgenomgång i stora drag beskrivit de tydligaste anspråk som Latin Kings 

och Dogge gör under respektive fas. Jag har även beskrivit vilka sammanhang som kan anses 

vara de mest representativa för de tre faserna jag valde ut att sammanfatta. Dessa tre faser 

gäller även i den fortsatta analysen. I denna analysdel kommer jag att visa hur det 

genuinitetsanspråk som Dogge tagit med sig in på mediearenan påverkar utvecklingen av hans 

medieidentitet och vidare på ett djupare plan beskriva vilka faktorer som gör att hans 

offentliga identitet förändras och upplevs på olika sätt. Analysens huvudsakliga utgångspunkt 

är att se på hur Dogge hanterar sitt genuinitetsanspråk när hans medieidentitet förändras mot 

en mer folkhemsinriktad identitet och hur han hanterar balansgången mellan folkhems- och 

konstnärsdiskursen. 

Inledning diskursanalys 

De flesta artiklar som rör Dogge och Latin Kings kan man med lätthet placera i kategorin 

sensationsjournalistikinriktade artiklar som för övrigt kan ses som den allmängiltiga diskursen 

när ämnet Latin Kings behandlas på mediearenan. En diskurs där strävan efter så 

uppseendeväckande rubriker och innehåll som möjligt är det huvudsakliga. Inom denna 

diskurs är det också tydligt att fokus för artiklarna (medlemmarna i Latin Kings) har väldigt 

liten plats att yttra sig på, detta medför att dessa artiklar har en lägre användbarhet i denna 

studie då jag bland andra faktorer är intresserad av hur medlemmarna i Latin Kings själva 

uttrycker sig. De artiklar jag har valt att analysera djupare platsar inte lika tydligt i 

sensationsjournalistikdiskursen även om undantag finns. Jag vill ändå hävda att samtliga 

artiklar som jag har valt att analysera kommer ur en diskurs som jag valt att kalla 

sanningsdiskurs där artikelförfattarens mål med artikeln är att framhäva en ”sanning” som inte 

är berättad av någon annan tidigare. Vad jag menar med ”sanning” kan vara en specifik 

historia eller vinkel på historia eller händelse som inte har ägt rum tidigare. I mina analyser 

utgår jag ifrån att denna sanningsdiskurs är textförfattarens diskurs, jag utgår även ifrån att 

fokus för artiklarna (medlemmarna i Latin Kings) ingår i en representationsdiskurs. 

Representationsdiskursen innebär att det bandmedlemmarna säger kommer utifrån rollen som 

bandmedlem och även att det de säger kan vara i strävan efter specifika mål eller att framstå 

på specifika sätt. Jag vill inte påstå att alla kommentarer från bandmedlemmarna är en spelad 

akt utan bara påvisa att medieframträdandet kan ta färg av den kontext det görs i.  
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Stora delar av det material jag valt att analysera närmare tillhör en grupp artiklar som skiljer 

sig från den stora massan genom att de är längre, ger Latin Kings mer utrymme och ger ett 

mer seriöst intryck. I dessa artiklar kan man tydligt se en vilja, både ifrån journalistens sida 

och bandmedlemmarnas att kommentera och referera till den mediebild Latin Kings har fått 

genom de mer sensationsinriktade artiklarna. Med detta konstaterande menar jag att det är 

genom undantagen i medierapporteringen man kan se hur den egentliga normen ser ut och att 

de artiklar som försöker sticka ut ändå tar sin grund i den allmänna uppfattningen om Dogge 

och Latin Kings medieidentitet. Att de uttrycker sig som en del av den intertextuella kedja de 

ingår i. Den allmänna genomgången av artiklar jag har gjort under respektive tidsperiod ligger 

alltså till grund för den djupare analysen. Jag har i mina analyser, som jag gör utifrån 

Faicloughs tredimensionella analysmodell, valt att sammanbinda den diskursiva praktiken 

med textdimensionen då jag gärna vill undvika upprepningar. Jag menar att textdimensionen 

och den diskursiva praktiken i analysmodellen ofta angränsar till varandra och jag väljer då 

helt enkelt att skriva detta under samma rubrik för en tydligare analys. 

Fas1: Förortsrebell/Välkommen till förorten 

Under denna fas har jag valt ut en artikel ifrån Göteborgsposten och en ifrån Aftonbladet som 

både publicerades strax efter Latin Kings gav ut sin första skiva 1994. 

”Välkommen till Latin Kings överdriver inte om livet i förorten”51

Text och diskursiv praktik 

Denna artikel utmärker sig på det sättet att den är längre och ger en mer seriös framtoning då 

den ger sken av att inte ha som mål att framhäva något sensationellt. Det är snarare jakten 

efter ”sanningen” som möter läsaren vid den första anblicken. I denna artikel blir den 

sanningsjagande diskursen synlig redan i rubriken till artikeln vilken ger en tydlig ”sanningen 

bakom orden” känsla.  

 

Denna artikel har en relativt låg interdiskursivitet och bygger på klassiska 

dagstidningsdiskurser, detta märker man på dess allmänna hållning som riktar sig till den 

genomsnittlige invånaren. Texten har ett, för denna diskurs, klassiskt upplägg med först en 

stor och bred inledning där hela samhället medverkar till ett snävare slut och mitt där artikelns 

huvudämne behandlas. Texten inleds först med en lärakännadiskurs där läsaren välkomnas 

och läsaren får en förstärkt förståelse om vem artikelförfattaren är och vem hon skriver för. 

                                                 
51 Oskarsson. Välkommen till Latin Kings överdriver inte om livet i förorten. Göteborgs-Posten 1995-01-10. 
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Med satser som ”…mitt framför våra ögon…” och ”…vi diskuterat de…” har inledningen 

gett läsaren kunskaper om vad som rör sig i författarens huvud och även vad hon förväntar sig 

att läsaren ska fundera på. Man kan även tydligt se att texten bygger på en intertextuell kedja 

då man som läsare förväntas ha läst tidigare artiklar om Latin Kings. Denna artikel utmålar 

sig själv som en artikel som verkligen ska beskriva vad de andra artiklarna om Latin Kings 

försöker berätta. Den vänder sig också till dem som lyssnar på Latin Kings musik och man 

kan även genom den förförståelsen ta till sig artikeln innehåll. 

 

”Det har hänt mitt framför våra ögon och medan barn hämtats på dagis och vi diskuterat de 

stigande bensinpriserna.”52 Denna öppningsmening gör det tydligt till vilka texten är riktad 

till. Associationer till en bekymmerslös invånare som lever under trygga förhållanden målas 

upp. Detta gör att artikelns huvudämne målas upp som än mer kontrasterande mot denna 

inledande mening. En bild av segregationens Sverige målas sedan upp. ”I många länder finns 

speciella områden där de bor som anses mindre värda, men inte trodde man att det skulle bli 

så här”  

Latin Kings presenteras sedan med att ”första gången det andra Sverige märktes i 

populärkulturen var i maj”. Latin Kings är med dessa meningar utmålade som utsatta då de 

kommer ifrån områden där personerna anses som mindre värde. Texten tar inte upp frågan om 

vem som nedvärderar invånarna i dessa ”speciella områden” och det resulterar i förståelsen att 

det är något som är en allmän uppfattning. Det faktum att det även, enligt artikelförfattaren, 

är ”första gången det andra Sverige märktes i populärkulturen…” gör att Latin Kings 

uttalanden i denna artikel kommer från ett väldigt tydligt underifrånperspektiv. Utanförskapet 

tydliggörs än mer genom att artikelförfattaren menar att de inte talar svenska utan 

Rinkebysvenska. Efter textens inledning som leder fram till huvudämnet antar artikeln en 

intervjudiskurs där huvudämnet för artikeln får yttra sig, nämligen Latin Kings.  

 

Dogge är den första medlemmen ur bandet som får uttala sig i artikeln och menar att 

Rinkebysvenskan inte är en dialekt utan ett eget språk, ”vårt språk”. Dogge visar tydligt att 

han inte vill sålla sig till den allmänna populärkultureliten. Salla och Chepe menar ändå att ” 

det finns invandrare som försöker snacka perfekt svenska också och anpassa sig” och att ”det 

är bra, så att invandrare kan komma in i arbetslivet.”53

                                                 
52 Oskarsson. Välkommen till Latin Kings överdriver inte om livet i förorten. Göteborgs-Posten 1995-01-10. 
53 Ibid. 
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Artikelförfattarens inledande diskussion om Latin Kings språkbruk placerar gruppen i ett 

tydligt utanförskap på den Svenska populärkulturarenan under denna period. Av det som 

synliggörs i denna tidningsartikel är utanförskapet tydligt och inte heller något som Latin 

Kings känner sig obekväma att vara i. De breder snarare på denna bild med sina uttalanden i 

artikeln. De gör samtidigt uttalanden som ger gruppen en omedvetenhet och genuinitet och 

som ger läsaren en känsla av att det de säger är sant och äkta. Exempel på det är Sallas 

uttalande ”vi visste inte att vi snackade Rinkebysvenska förrän de skrev det i en tidning”. Man 

får som läsare här veta att de minsann inte hittat på deras språk utan det är något helt naturligt. 

Artikelförfattaren tar upp det faktum att det redan innan Latin Kings har funnits invandrare 

som slagit igenom som artister med den skillnaden att de sjungit på perfekt svenska. Rodde 

menar att det är ”för att de som pratar perfekt svenska blir lättast accepterade” och att ”det är 

de som talar bra svenska som får låna replokaler.” Dogge menar att de inte kan svenska 

medan Chepe säger att ”jag tycker att vi pratar svenska bra”.54  

 

Vidare i artikeln diskuteras diverse ämnen som alltid har det gemensamt att de har med Latin 

Kings perspektiv utifrån förorten att göra. Bland annat diskuteras skolan i förorten, 

arbetsmarknaden och kriminalitet. Dogge och Latin Kings målar upp en bild av en förort där 

kriminalitet för många är den enda utvägen och ett samhälle som är allt för segregerat. De 

kritiserar också de som säger att de överdriver i sina låttexter och enbart försöker härma 

gangsterrapparna i USA. Chepe menar att de brukar få höra kommentaren ”Ni är inte i 

Bronx”.55  

Efter att dessa diskussionsämnen tagits upp i artikeln lämnas läsaren med intrycket att Latin 

Kings minsann inte ger någon förskönad bild utav livet i förorten och att de är missnöjda med 

hur liver ser ut där. 

 

I slutet på intervjun visar artikelförfattaren tydligt att Dogge är en ny typ av artist när hon 

kommenterar hans många hälsningar på slutet med att ”det blir ännu en glimt av de nya sätt 

och traditioner som finns i dagens Sverige”. 56  Latin Kings är i och med denna artikel 

presenterade som något avvikande och denna artikel visar tydligt under vilka förhållanden 

som Latin Kings trädde in på den svenska mediearenan. Det märks också redan i denna artikel 

att det är Dogge som är frontfiguren i bandet. Även om antalet kommentarer medlemmarna 
                                                 
54 Oskarsson. Välkommen till Latin Kings överdriver inte om livet i förorten. Göteborgs-Posten 1995-01-10. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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har i intervjun är ganska lika så är det Dogge som inleder och även avslutar intervjun. Det är 

även han som syns mest genom hans impulsdrivna och ibland till och med lite clownaktiga 

svar.  

”Här är det Rinkeby-svenska som gäller – Latin Kings spelar för kompisarna hemma i 

förorten”57

Text och diskursiv praktik 

Denna artikel är hämtad från samma år som Latin Kings debutskiva välkommen till förorten 

släpptes. Som alla andra lite längre artiklar om Latin Kings tar den upp språkdiskussionen, det 

vill säga diskussionen om det språk som bandet framför sin musik på. Artikeln menar att ”på 

debutplattan välkommen till förorten skränade Rinkebysvenskan mot oss…” och att det inte 

är ”mycket till Yo, Dance eller Move it, där inte.”58 Denna inledning på artikel ger läsaren en 

tydlig ursprungsdiskurs vilket påvisar utifrån vilka influenser Dogge utför sin musik. Man får 

som läsare uppfattningen att Latin Kings musik endast är en efterlikning av engelskspråkiga 

artister och musikgrupper. Dogge besvarar påståendet med att ”för mig är det självklart, jag 

bor i Sverige och jag pratar svenska… varför ska vi då hålla på och rappa på engelska”? Även 

i denna artikel hamnar Dogge i försvarsställning gentemot journalisten och artikeln påpekar 

vidare, efter Dogges kommentar, att ”han är inte riktigt vad man förväntar sig av en rapstjärna, 

herr Doggelito”. ”Mer pepparkaka än asfalt, liksom”59. Även här tas de i artikeln påstådda 

musikaliska influenserna upp och det blir tydligt att den amerikanska hiphopscénen är det 

artikelförfattaren tänker på. Artikeln ger ett jämförande perspektiv mellan just den 

amerikanska hiphopscénen och Dogges musicerande. Dogge replikerar med att säga ”jag 

skiter i vad folk skriver, de får tycka vad de vill. Vi gör bara vår rapmusik…”.60 Här kommer 

även genuinitetsdiskursen in i kontexten då bilden av ett band som gör musik utan någon som 

helst ytter påverkan växer fram. Artikeln fortsätter på det spåret efter Dogges föregående 

kommentar och menar att Latin Kings ”är inget uppstajlat skrivbordsband, de är fyra grabbar 

uppväxta i norra Botkyrka…” Vidare berättar artikeln en historia om att Latin Kings vid en 

spelning i Östersund blev gripna av polisen sedan de klottrat på en vägg. Det spontana och 

impulsdrivna lyfts här fram och intrycket att det vid en Latin Kings spelning kan hända vad 

som helst.  

                                                 
57 Aftonbladet. Här är det Rinkeby-svenska som gäller – Latin Kings spelar för kompisarna hemma i förorten. 
1994-12-16 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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Det rådande samhällklimatet lyfts fram i denna artikel och det står att läsa att ”efter den 

tragiska Stureplansskjutningen för snart två veckor sedan har det pratats mycket om 

betydelsen av respekt bland ungdomar på stan”. Dogge replikerar med att säga att ”alla vill 

vara duktiga på något, få respekt” men att ”tyvärr blir några bäst på att vara sämst”.61 Han 

menar vidare att ”De får respekt, men inte för att de är bra människor utan för att de är 

farliga.”.  Det som gör detta intressant är att denna dialog är ett exempel på hur Dogge under 

denna fas ofta ska svara på frågor som förväntas representera en hel ungdomsgeneration. 

Anledning till att det har blivit så är nog egentligen inte så konstig. Dogge är själv väldigt ung 

vid tidpunkten då Latin Kings debutskiva släpptes, hans musik tar enligt Dogge själv upp det 

vardagliga livet för honom och hans kompisar och han har genom de konstnärliga och 

kommersiella framgångarna blivit en välkänd medieidentitet. När nu Dogges musik behandlar 

snarlika ämnen som delar av den politiska debatten blir förstås han än mer synlig. Han blir i 

många mediesammanhang en representant för ungdomar och invandrare. 

 

Artikelförfattaren skriver sedan vidare om att medlemmarna i Latin Kings numera efter 

genombrottsåret får mängder av inbjudningar till diverse invigningar och premiärer. Dogge 

svarar och menar att ”de andra i gruppen går mycket, jag brukar inte hänga på sånt där skit… 

man har inte skoj, jag festar hellre i förorten…”. Detta uttalande är bara ett av många som rör 

andra gruppmedlemmar under denna tidsperiod som visar gruppens sammansättning. Dogge 

som redan här står för sig själv i artikeln visar tydligt att Latin Kings inte är en musikgrupp i 

form av en klump utan en sammansättning av individer. Vad de övriga i gruppen har för 

åsikter eller intressen spelar egentligen ingen roll, de gör ju bara sin musik. Vidare 

förekommer det, med jämna mellanrum, att det i tidningsartiklar under denna fas blir synligt 

att inre meningsskiljaktigheter inte är alls ovanligt. Vid en överblick av materialet får man en 

tydlig bild att det är en grupp starka individer som utgör Latin Kings. ”En sådan här karriär är 

inte lång…vi gör nog högst en eller två skivor till, sen går alla egna vägar” avslutar Dogge 

intervjun.62

 

Anpassning & Värdeförändring 

Genomgående för de artiklar jag analyserat djupare under denna fas är ett starkt intryck av att 

Latin Kings och Dogge verkligen bara gör det de verkligen gillar och säger de saker som de 
                                                 
61 Aftonbladet. Här är det Rinkeby-svenska som gäller – Latin Kings spelar för kompisarna hemma i förorten. 
1994-12-16 
62 Ibid. 
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verkligen menar. Spontaniteten, det raka och ärliga, framstår som väldigt tydligt. I min analys 

av artiklarna har jag inte lyckats hitta något som tyder på att Latin Kings skulle vilja sålla sig 

till musikbranschens norm och folkhemmets tycke och smak. De framstår snarare ha valt en 

annan väg, nämligen att vara allt det som mainstreamkulturen verkligen inte är. I artikeln får 

man ganska klart för sig att det är något som de har reflekterat över och att det alltså inte är 

något som är omedvetet. Latin Kings genuinitetsanspråk är alltså enligt min mening högst 

medvetna och knyter tydligt an till den musikgenren de utför sin musik inom. Hiphopkulturen 

är under denna fas oerhört marginaliserad i Sverige och Latin Kings agerar i 

intervjusituationer utifrån just den marginaliseringen. Även Latin Kings genuinitetsanspråk 

stämmer bra in på den musikkultur de kommer ifrån där just det genuina är något som 

värderas högt. De har alltså med sig detta musikaliska genuinitetsanspråk in i deras 

medieidentiteter även vid de tillfällen då de inte pratar om musik. 

 

Latin Kings visar upp en stor spontanitet som genomsyrar deras medieframträdanden under 

inträdet på mediearenan. De skäms inte för vilka de är utan vill snarare att så många som 

möjligt ska få veta så mycket som möjligt om deras sätt att leva och vilka de är. En fråga som 

är väldigt svår att svara på är om Latin Kings roller och kommentarer i denna artikel sker 

utifrån en väldigt medveten roll eller om det som sägs är genuint och verkligen vad de tycker 

och tänker. Eftersom denna fråga är i stort sätt omöjlig att svara på kan man bara spekulera 

men det läsaren ser och läser är ju trots allt det slutgiltiga intryck de lämnar. Det är alltså 

utifrån läsarens perspektiv man får försöka svara på den frågan. Genom diskursanalysen har 

jag kunnat påvisa många exempel där de tillsynes oerhört spontant levererar kommentarer och 

svar som i alla fall får de att framstå som väldigt genuina och ”äkta” för läsaren. Detta späder 

på den tro om att de verkligen uttalar sig ärligt utifrån rollen som bandmedlemmar. Vid Latin 

Kings intåg på mediearenan i och med deras skiva ”välkommen till förorten” utbryter en mild 

moralpanik som genererar i att det sociala blir viktigare än musiken. Även positionen till 

journalisterna och de frågor Latin Kings får visar tydligt att det inte är någon etablerad 

musiker som är målet för intervjun. Det faktum att man inte fokuserar på musiken beror på en 

rädsla och oförståelse utifrån folkhemmets perspektiv. För att helt kunna fokusera på den 

musik som Latin Kings utöver skulle de behöva framstå som förståeliga. Eftersom de inte gör 

det blir frågorna om det sociala viktigare. Elitkulturen framställer honom i mediesammanhang 

som en rebell och kontroversiell eftersom han utstrålar något som är tvärtemot vad 

folkhemmet utstrålar.  
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Det faktum som gjorde Latin Kings relevanta på mediearenan under denna fas hänger enligt 

mig ihop med en värdeförändring som det svenska samhället genomgick under början och i 

mitten av 90-talet. Denna värdeförändring resulterade även i att Latin Kings ansågs relevanta 

att uttrycka sig om saker som sträckte sig långt utöver deras musikutövande. Latin Kings blev 

med deras intåg på mediearenan, vare sig de ville det eller inte, ett politiskt band. De har i 

senare intervjuer hävdat att de inte är ett politiskt band utan bara säger det de tycker och 

tänker. Faktum kvarstår dock att de ämnen som debatterades från politikers håll under denna 

tidsperiod även debatterades i artiklar som rörde Latin Kings. Det var ämnen som rörde 

rasism, segregation, invandring och språkbarriärer. Genom överblicken på de artiklar de 

medverkade i vid denna fas kan man tydligt se att denna musikgrupp, som enligt de själva inte 

alls är politiska, blev en representant på gräsrotsnivå för det som politikerna under denna fas 

debatterade. I Aftonbladet blossade det även upp en debatt om huruvida det var rimligt, eller 

överhuvudtaget bra, att Latin Kings i medieframträdanden verkade representera en hel 

invandrargenerations röst. Journalisten Oivvio Polite ansåg i denna debatt att det var fel att 

göra Latin Kings till någon slags röst för en hel invandrargrupp och att den debatt som 

föregick under denna fas snarare borde hållas utifrån ett klassperspektiv63. Anledningen till 

det var enligt Polite att han ansåg att alla invandrare inte har samma förhållningssätt 

gentemot ”svenskarna” och att det bland annat utesluter att blandad härkomst och 

gränsöverskridande identitet. Dogge från Latin Kings deltog själv i denna debatt och skrev 

inlägg tillsammans med artisten och författaren Michael Alonzo. De menade, tvärtemot vad 

Polite skrev, att eftersom de har en utlandsfödd förälder och det faktum att Statistiska 

centralbyråns officiella kategorisering av Sveriges befolkning ser dem som invandrare så är 

det utifrån den benämningen man ska debattera. De menar också att denna benämning innebär 

ett utanförskap och att ”så länge samhället behandlar oss som och kallar oss för invandrare så 

är och förblir vi invandrare” 64 . Att denna debatt kunde hållas på en av Sveriges största 

tidningar med Dogge högst involverad i den visar tydligt att det som han ansåg sig 

representera och de mediesammanhang han figurerade i under denna fas var högst förenligt 

med den samhällsdebatt som rådde. Och även om Dogge själv inte ansåg sig politisk blev han 

det vare sig han ville eller inte. Och detta var även det faktum som gjorde att Latin Kings 

befäster sin position på mediearenan.  

                                                 
63 Oivvio Polite. Vi och dom? Det är en klassfråga.  Aftonbladet. 1996-04-28. 
64 Douglas Leon, Michael Alonzo. Kom ut till förorten Polite. Aftonbladet. 1996-04-16. 
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Fas2: Musiker/I Skuggen av betongen 

Latin Kings talar ut ”Det blev så mycket ett tag att vi valde att ligga lågt”65

Text och diskursiv praktik 

Denna artikel ur Helsingborgs Dagblad är publicerad under en period då Dogge och Latin 

Kings fick väldigt lite exponering i media i förhållande till de andra två faserna. Artikeln tar 

bland annat upp just detta faktum och använder det som ingång till texten. Författaren påpekar 

själv den del av den intertextuella kedja texten befinner sig i då den medvetet hämtar sin 

grund i föregående artiklar som åsyftat att Latin Kings var slut som band. Texten påpekar till 

en början den stora succé debutalbumet ”välkommen till förorten” var om man ser till det 

kommersiella planet och även från journalister och bedömares sida. Sedan beskrivs den 

mediala tystnad som har omslutit Latin Kings. Bandet framställs som ett osäkert band på så 

vis att de i artikeln påståtts ”åkt slalom” i musikbranschen. Alla i Latin Kings medverkar i 

intervjun. Innan bandmedlemmarna själva hinner träda in i artikeln så blir den slutgiltiga 

framställningen ändå att det nu är ”tre pratglada killar” som ger ”flera förklaringar” till den 

senaste tiden tystnad. 66  Ett upphöjande av bandet sker alltså innan de uttalar sig och 

dagordningen för samtalet uppleves bestämmas genom en kompromiss av bandet och 

artikelförfattaren.  

 

Den första kommentaren från bandet, som ges av Salla, är ett konstaterande att ”nu är skivan 

här och det är det som betyder nåt”. Det blir tydligt att de inte vill diskutera något annat än 

just musik i artikeln och att ämnen som går utanför musiken inte är lika intressanta. Latin 

Kings förklarar att de har gjort en mörkare skiva och man får ett tydligt intryck av att antalet 

sålda skivor inte är det som är det allra viktigaste. ”Det är inte som på topplistorna, säger 

Salla. ”Vi rappar inte om champagne, Mercedes och brudar i bikini.”67 Skivan beskrivs sedan 

av artikelförfattaren som ett gediget hantverk som Latin Kings själv har gjort utan någon som 

helst ifrån skivbolag eller liknande. ”De äger själva full kontroll över allt från musik, via 

videos och producering, till skivomslag.”68 De har med andra ord gjort det de själva anser 

vara det de verkligen vill stå för.  

 

                                                 
65 Helsingbords Dagblad. Latin Kings talar ut ”Det blev så mycket ett tag att vi valde att ligga lågt”. 1997-03-11. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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Den autentiska och genuina diskursen träder väldigt tydligt fram, under hela artikeln. Och det 

är musiken som nu betyder något, det andra förblir sekundärt för Latin Kings. Den musik de 

producerar gör de av fri vilja och utan inblandning från någon utanför musikgruppen. Vidare i 

artikeln diskuteras bland annat Latin Kings första skiva och bandmedlemmarna säger själva 

att de är stolta över den men menar samtidigt att en del låter känns ”tveksamma”.69 Slutsatsen 

blir dock att den första skivan har tagit bandet dit de är nu, alltså till dels ett mediebevakat 

musicerande och dels ett musikutövande som de kan tjäna pengar på. ”- Det känns bra säger 

Dogge” avslutningsvis.70 Intrycket av att de ändå anser att en del låter känns tveksamma 

tydliggör att de nu inte är helt tillfreds med det som den första skivan signalerar. Det visar ju 

också tydligt att deras åsikter om den musik de gör och även vilka budskap de vill förmedla 

har skiftat jämfört med den första fasen. De tydliggör här alltså själva sin förflyttning som jag 

tolkar som en förflyttning bort ifrån mainstreamkulturen.  

Kungar som vill säga som det är71

Text och diskursiv praktik 

I denna artikel presenteras Latin Kings genom den inledande ingressen med bland annat 

meningen ”SvD har träffat de tre rappande kompisarna, som själva skriver all text och musik, 

och arrangerar i sin egen studio”.  

 

Efter ingressen följer ännu en kortare presentation där de omnämns som bland annat ”tre 

polare från Botkyrkas betong”, ”Svartskallarnas röst” och de ”oborstade rapparna”.72 När 

latin Kings först får utrymme att yttra sig menar de att dom är trötta på ”snacket” om att de 

skulle vara ”svartskallarnas röst”. – ”Vi representerar The Latin Kings. Inga andra”.73 De är 

sedan noga med att poängtera sin självständighet gentemot både skivbolag och 

musikbranschen och sedan vidare även ”Invandrargruppen”.74 De menar att alla invandrare 

buntas ihop och att ”så kan man inte göra”. Individualisten prioriteras och det är den som är 

viktig enligt Latin Kings. Dogges kamp för att framstå som autentisk blir här väldigt tydlig 

anser jag. Det är viktigt för Dogge att framhäva att hans grupp och deras åsikter inte är 

beroende av någon annan utan kommer rakt från dem själva oberoende av vilka åsikter som 

anses vara de ”rätta”. Även om journalisten har ett annat huvudämne för artikeln så framhäver 

                                                 
69 Helsingbords Dagblad. Latin Kings talar ut ”Det blev så mycket ett tag att vi valde att ligga lågt”. 1997-03-11. 
70 Ibid. 
71 Lova Olsson, Lars Pehrson. Kungar som vill säga som det är. Svenska Dagbladet, 1997-03-02. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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ändå Dogge genuinitetsdiskursen vilket påvisar att detta är något som är viktigt för honom i 

formandet av hans medieidentitet.  

 

Huvudämnet för artikeln är Latin Kings musik och det är den som det fokuseras mest på. 

Artikelförfattaren påpekar att de jämfördes med punkbandet Ebba grön efter att den första 

skivan släppts. Åt detta skakar Latin Kings på huvudet och menar att de ”är musiker, inget 

politiskt band, snarare socialrealistiskt”. Senare i artikeln menar de även att de ”skiter i 

politikerna, lika mycket som de skiter i oss”. Latin Kings gör alltså tydligt klart att de inte vill 

identifiera sig med varken punk eller politik.75

 

Vidare beskriver artikeln den succé som Latin Kings debutalbum var och bandmedlemmarna 

själva kommenterar det med bland att de ”blir inbjudna på fester med bara svenska namn” och 

att ”de kommer på att de behöver en invandrare… då kan vi gå dit”. De reflekterar sedan inte 

om detta är något bra eller dåligt utan detta fenomen konstateras endast kort.76  

 

Denna artikel utmärker sig på ett sätt att den vid ett tillfälle väldigt tydligt synliggör Dogges 

vilja att ”styra” artikeln fokus och innehåll. Artikelförfattarna beskriver Latin Kings 

medlemmar som ”kvicka”, ”spontana” och menar att Dogge ”klagar högljutt” när frågorna är 

fel. Han säger bland annat ”du spårar ur! Det blir för djupa grejor. Det är åt skogen…”.77  

Efter att Dogges protesterande har synliggjorts i artikeln beskrivs Dogge som en stark 

och ”cool” personlighet som har sin egen stil och vilja. Han konstaterar även själv att han 

tycker att en egen stil ”är det ballaste”. Han försöker uppenbart inte tona ner sin individuella 

sida och karaktär utan lyfter fram det faktum att självständighet är något som han prioriterar.  

 

Vidare så berättar de om sin kärlek till förorten ”Botkyrka” och menar att de ”trivs där” och 

att det är som en ”egen värld”. De menar att de inte kommer att flytta därifrån men att de 

måste göra något åt skolan ”så att eleverna kan svenska när de går ut”.78  

 

Anpassning & Värdeförändring 

Den samhällsdebatt som utspelades under tidpunkten då Latin Kings fick sitt musikaliska och 

även mediala genombrott är under denna fas inte alls lika centrerad i mediesammanhang. De 
                                                 
75 Olsson, Pehrson. Kungar som vill säga som det är.  Svenska Dagbladet, 1997-03-02. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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mediala framträdanden som Latin Kings gör under denna fas fokuserar inte på något 

samhälleligt problem eller liknande som ofta var fallet under genombrottsfasen. Istället är det 

personen Dogge som hamnar i fokus. Den huvudsakliga dagordningen hos Sveriges dags- och 

kvällspress är alltså under denna fas betydligt mer åtskild från de ämnen som Dogge skriver 

om i sina texter än föregående fas. Även detta medför att jag kan se en tydlig skillnad i 

mediefokus i de sammanhang Dogge deltar i. Exempelvis så debatterades alltid Dogges musik 

utifrån en samhällsaspekt under inträdesfasen medan musikdiskussioner under denna fas har 

en tydligare inriktning mot bara Dogge och Latin Kings.    

 

Dogge är dock, under denna fas, en relativt osynlig figur i mediesammanhang om man jämför 

med de två andra faserna som jag valt ut. Detta är något som Dogge inte tycker är så värst fel 

utan han menar istället att detta är något som han och Latin Kings gjort medvetet. Det kan 

man bland annat se i analysen av ”Latin Kings talar ut, det blev så mycket att vi valde att 

ligga lågt”.79 I de medieframträdanden Dogge gör under denna fas framträder även en bild av 

en artist där ordet ”anpassning” är långt ifrån synonymt med hans musicerande. Han intar 

snarare en identitet där han aktivt tar steget bort från anpassning till mainstreamkulturen och 

det är även det som prioriteras. Samtidigt som denna ickeanpassning pågår kan man ta i 

beaktning att även ett medvetet agerande bort från det anpassningsbara är en anpassning i sig. 

Att Dogge medvetet vill skapa en kontroversiell identitet som sticker ut.  Detta är något som 

inte stämmer bra överens med det låga antalet medieframträdanden och framförallt de väldigt 

få sensationsinriktade sådana men jag kan ändå tydligt se en tendens av att denna 

ickeanpassning är en del i en ny positionering på mediearenan.  

 

Huvudinriktningen på Dogges medieidentitet utstrålar under denna fas en oerhörd likgiltighet 

och en sida som uttrycker att han inte riktigt bryr sig hur han framställs och vad som skrivs 

om honom. Jag anser att detta är en medveten sida och ett led i den icke anpassning till 

mainstreamkulturen och den nya positionering på mediearenan som Dogge är på väg till. Han 

närmar sig under denna fas, genom anspråk mot musikaliska förebilder, en kultur- och 

konstnärsdiskurs som sedan länge är befäst i Sverige. Denna kultur- och konstnärsdiskurs 

innehåller bland annat trubadurer och den bild de förmedlar i mediesammanhang. Detta skulle 

alltså innebära en bild betydligt närmare det svenska folkhemmet än det utanförskap som 

Dogge befann sig i vid inträdet på mediearenan. De musikaliska preferenser i trubadurer och 

                                                 
79 Helsingbords Dagblad. Latin Kings talar ut ”Det blev så mycket ett tag att vi valde att ligga lågt”. 1997-03-11. 
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vissångare gör Dogges agerande och musikutövande förståeligt som svenskt och den rädsla 

som uppkommit från det oförståeliga i Dogges medieidentitet suddas på detta sätt sakta ut. 

Genom jämförelser med klassiskt svenska musikutövare som till exempel Evert Taube 

uppfattas nu Dogges musikutövande på ett sätt som det tidigare inte fokuserats på i 

mediesammanhang.  Detta är den övergripande bilden utifrån mitt stora material som tar sin 

utgångspunkt i dessa två artiklar där Dogges likgiltighet representeras främst. 

 

Vid denna fas av Dogges medieidentitets utveckling sker en utväxling där den mer kluvna 

mediebild han har vid inträdet på mediearenan sakta börja formas mot en mer enhetlig. 

Dogges exotiska, främmande och rebelliska sida smälter samman med den mer folkliga bilden 

där mer poetiska och vardagsfilosoferande anspråk tränger fram. Dogges medvetna steg bort 

från mainstreamkulturen har ändå gett honom en plats närmare det svenska folkhemmet och 

en ny positionering på den svenska mediearenan. Det jag då ändå vill kalla för anpassning 

ligger i sökandet och positioneringen av Dogges nya musikerroll som gått från farlig till 

ofarlig och hans affärs- och kändisroll som även den antagit en ny position i och med att 

Dogge nu genom sin självuttalade socialrealistiska syn kan uttala sig om saker utifrån samma 

preferenser som ”klassiskt” svenska artister. Både Dogges musikeridentitet och 

kändisidentitet har nu alltså antagit roller som gör de förståeliga utifrån klassiskt svenska 

premisser.   

Fas3: Tv-personlighet/Mitt kvarter/Omerta 

”Dogge ser ufo” 80

”Dogge ser ufo” är en artikel som visar upp en medieidentitet som man kan säga är synonym 

med Dogge under fasen då Latin Kings släppte sina två senaste och sista skivor.  

Text och diskursiv praktik 

”Dogge… är märkbart irriterad på myten om honom själv. Den myten går ut på att Dogge är 

en gangster som passar på att då och då rappa skojfriskt om livet i förorten Men den Dogge 

jag träffar pratar om Evert Taube och sina grubblerier om ufon och änglar.”81

 

Artikeln ger läsaren sken av att Dogge nu är den han alltid velat vara och säger det han alltid 

velat säga. Genom inledningen avfärdar artikelförfattaren alla andra artiklar före denna i den 

                                                 
80 Röshammar. Dogge ser ufo. Göteborgs-Posten, 2000-10-27. 
81 Ibid. 
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intertextuella kedjan artikeln ingår i som mytbildande. Den gör samtidigt de tidigare artiklarna 

synliga på att sånt sätt att det upplevs som om Dogge nu har chansen att verkligen berätta det 

han verkligen vill. Dogges uttalanden är dock delvis kvar i diskussioner om förortslivet och 

det är trots kommenterandet av de tidigare artiklarnas mediebilder fokus på förorten även i 

denna artikel. Det finns även här likheter med artikeln ”Välkommen till Latin Kings 

överdriver inte om livet i förorten”82 då Dogge talar i försvarsställning. Skillnaden nu är att 

Dogge inte spär på den bild av sig själv som tidigare målats upp, han tonar snarare ner den. 

Och den stora skillnaden innefattar även det faktum att Dogge nu inte framstår som farlig eller 

rebellisk utan som en del av folkhemmet. Han uttrycker själv tydligt hur han ser på sin 

position på mediearenan.  

 

”Jag är en folkets man. Folk betalar för att se mig. Jag bajsar, äter och sover som alla andra. 

Folk missuppfattar vem jag är..”83

 

Jag anser att det här är tydligt att Dogge ogillar sin kontroversiella och rebelliska 

medieidentitet och att han här försöker påvisa att den mediebilden inte gäller för den han är nu. 

Denna artikel har även ett upplägg som gör att det Dogge uttalar sig om upplevs som om han 

väljer helt fritt själv. Journalistens frågor är till stor del inte med i texten och man får som 

läsare intrycket av att han sitter själv och filosoferar i sitt hem. Med den skillnaden att det som 

han tänker på blir kommentarer i artikeln. När tankarna närmar sig hans musikutövande 

märker jag tydligt att det är ett ämne som Dogge värderar högt. Till skillnad från de artiklar 

som involverade Latin Kings och Dogge under fas 1 diskuteras här musiken på ett mer seriöst 

sätt och även förutsättningarna för musikutövandet kommer upp till diskussion på ett annat 

sätt än de gjort tidigare. Detta har sin grund i den nyetablerade position under fas 2 där 

musikaliska influenser till stor del för förståelsen av Dogge. Man får i artikeln veta att Latin 

Kings egna skivbolag "Redline Records" är ett underbolag till det större bolaget Virgin 

Records. Dogge berättar att de minsann gör allting själva och att det är ett mycket 

tidskrävande arbete. ”Det har alltid varit våran grej, inga stylister som ska tycka och tänka om 

oss. Vi tar alla bilder, gör alla remixer, allting. Vi har en egen studio i norra Botkyrka…vi är 

duktiga på att hålla skivbolagen borta”84. Dogge ger här exempel på hur seriöst han ser på sitt 

musikskapande men även hur genuin och äkta den är. Det är tydligt att Dogge nu verkligen 

                                                 
82 Oskarsson, Välkommen till Latin Kings överdriver inte om livet i förorten, 1995-01-10. 
83 Röshammar. Dogge ser ufo. Göteborgs-Posten, 2000-10-27. 
84 Ibid. 
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vill berätta att den musik han producerar inte är en kommersiell produkt utan ett genuint 

hantverk. Dessa uttalanden tar plats i den genuinitetsdiskurs som har följt Latin Kings och 

Dogges medieidentiteter genom åren där det är viktigt att framhäva det som Latin Kings 

själva anser är riktigt.  

 

Lite längre in i Martin Röshammars artikel benämns återigen Dogge som de svenska 

förorternas företrädare, men artikelskrivaren menar i samma mening att Dogge nu är 

någonting mer. Exempel på vad som nämns då är till exempel att Dogge skulle vara oteknisk 

och ”kung på att skriva brev”. Röshammar skriver att många av Dogges vänner ”brukar låna 

honom när de vill ha ett kärleksbrev skrivet”85. Artikeln ger läsaren upplevelsen att Dogge nu 

får ett större utrymme till att själv få berätta vad han än nu vill säga. Och den försvarsställning 

som Dogge placeras i artikelns början suddas ut allt mer ju längre texten löper. Det blir istället 

allt mer Dogges taktpinne som för den vidare och in på ämnen som tidigare inte behandlats. 

Det är nu tydligt att han vill vara något mer än en rappare från förorten och det är tydligt att 

hans medieposition både som musiker och underhållare är bredare än så. 

”86Slipad diamant – Dogge är råvaran i underhållningsekonomin som själv tog makten 

över sina affärer” 

Text och diskursiv praktik 

”Jag vill inte vara det du säger att jag kan va” Med det citatet av Dogge börjar Leila El-

Sharifs artikel i tidningen Vision. Direkt får man som läsare intrycket att han är missnöjd med 

hur hans personlighet har framställts. Efter inledningen följer ett stycke som beskriver att det 

varit ”mycket Latin Kings den senaste tiden och Dogge Doggelito i synnerhet”. En 

beskrivning av de tv-program, tidningsreportage och reklamer han medverkat i görs och 

Dogge replikerar. ”Nu känns det som jag gjort för mycket. Det här får nog bli min sista 

intervju till dess att vi kommer med nästa platta om typ två år – annars är det lätt att man blir 

uttjatad.” Detta uttalande är i min mening intressant då han framstår som om han har lite 

dåligt samvete för alla de sammanhang han medverkat i, det upplevs också som om han 

nästan blir överraskad när han får alla de mediesammanhang han medverkat i uppradade 

framför sig. Men varför skulle Dogge ha dåligt samvete? Vad är det egentligen som inte 

känns rätt med all den mediebelysning han fått? I flera artiklar uttalar sig Dogge ganska 

nedlåtande om olika mediesammanhang. Uttalanden i stil med att ”Det är egentligen inte min 
                                                 
85 Röshammar. Dogge ser ufo. Göteborgs-Posten, 2000-10-27. 
86 El-Sherif. Slipad Diamant – Dogge är råvaran i underhållningsekonomin som själv tog makten över sina 
affärer. Vision, 2001-11-15. 
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grej” kommer ofta i samband med framträdanden i diverse mediesammanhang, samtidigt som 

han ändå påpekar hur roligt det var. Exempel på sådana kommentarer kan tillexempel hämtas 

ifrån intervjuer i och med Dogges medverkan på Allsång på skansen.87 Jag kommer att gå in 

mer på detta i anpassning och värdeförändringsdelen senare.  

 

I denna artikel befinner sig Dogge inte i underläge eller i försvarsposition i intervjusituationen, 

det är nu istället han som har taktpinnen för i vilken riktning samtalet ska föras. Den 

intertextuella kedja som Dogges medieidentitet har befunnit sig i har alltså genomgått en 

förändring jämfört med fas ett och nummer två. I position till artikelförfattaren har han närmat 

sig en mer jämlik roll och nu en nästan överroll gentemot journalisten. Detta är inte något 

undantag utan den generella tendens för Dogges medieidentitet under denna fas.  

 

Fokus för just denna artikel är Dogges stora drivkraft att vilja bestämma över sin egen tid och 

sköta sin musik och affärer helt fristående. Han påpekar att han nu, i och med sitt egna 

skivbolag, kan göra precis vad han vill utan att någon lägger sig i. Han avfärdar inte de 

tidigare projekt han deltagit i som något han gjort mot sin vilja utan man får som läsare istället 

veta att meningsskiljaktigheter tidigare enbart slutade i brutna skivkontrakt. Dogge påpekar i 

denna artikel att han alltid har gjort det han velat göra och att ingen har styrt honom i någon 

speciell riktning. Han har själv tagit stegen. Han reflekterar också över sin egen tid i 

rampljuset och menar att han nu, helt har accepterat sig yrke. Vidare menar han att han 

tidigare inte visste om han skulle ha musiken som yrke eller enbart en hobby på sidan om 

medan han arbetade med nåt annat. Sedan säger han att ”idag vet jag att det här är mitt yrke 

och att det är det här jag ska göra – och bara det”.88 Man får här även budskapet att Dogge 

syftar på mer än musiken, nämligen även på underhållnings- och mediebranschen.  

 

El-Sherif skriver vidare att tidningen Vision gjorde en lista över Sveriges 69 tyngsta 

agendasättare. ”Dogge kom på 19:e plats bland dem som slåss om strålkastarljuset på 

mediescenen. Artikeln menar att en anledning till detta är att Latin Kings ända sedan 

genombrottet har ”kramats flitigt av etablissemanget och använts som frontfigurer i allt från 

vänsterns valmöten och Attacs medlemsträffar till regeringens kampanj mot rasism.”89

 
                                                 
87 K-Special, The Latin Kings. SVT. Sverige. 2004. 
88 El-Sherif. Slipad Diamant – Dogge är råvaran i underhållningsekonomin som själv tog makten över sina 
affärer. Vision, 2001-11-15. 
89 Ibid. 
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Artikeln avslutas med att konstatera att ”Dogge och hans band ska gå in i studion för att börja 

jobba med nästa skiva”. Han förklarar sen att han har gett sig själv 4 år till på rappscenen, sen 

tycker han att han blir för gammal. Han menar att ”det finns så mycket annat som han vill 

prova på…”. 

 

Anpassning & Värdeförändring 

En orsak till Dogges nyvunna popularitet är att den musik som befäst sin position som 

mainstreamsound allt mer har förflyttat sig och närmat sig det sound Latin Kings från början 

var kända för, nämligen rap på svenska. Artister som Petter, Ken, Ayo, Feven och Blues 

gjorde mellan åren 1998 och 2000 en rad låtar som blev omtyckta av många och som även 

spelades flitigt på radio. Detta var under en tid då Latin Kings inte släppte något eget material 

men fick se den musik de representera bli allt mer kommersiellt gångbar. När Latin Kings 

sedan efter uppsvinget för den musik de representerar, väljer att släppa nytt material, blir de 

av många respekterade som pionjären för musikgenren rapp på svenska. Dogge behöver 

genom sin medieidentitet inte hävda sig eller framhålla någon särskild aspekt av honom själv 

utan enbart agera utifrån den position hans musikeridentitet nu fått. En tydlig tendens är även 

att han i intervjusituationer nu bemötts med större respekt och tillskrivs mer trovärdighet än i 

de föregående faserna.  

 

Erkännandet och den nyvunna respekten Dogges medieidentitet fått i fas tre har alltså till 

största delen skett genom en slump och inte genom några strategiska mediala manövrar ifrån 

Dogges sida. Dogge har automatiskt förflyttats närmare mainstreamkulturen och det svenska 

folkhemmet och upplevs heller inte längre som något hot i och med hans tidigare mediala 

försvenskning. När sedan även Latin Kings skiva säljer många exemplar i förhållande till 

deras två tidigare skivor är både Dogges medie- och musikeridentitet med på vägen mot 

folkhemmet.  

 

Genom att Dogge nu är likgiltig till sina tidigare medieidentiteter och inte försöker att 

framställa sig på något radikalt eller extremt sätt blir det samtidigt tydligt att han i denna fas 

helt accepterar sin mediala väg mot folkhemmet som sker i och med hans nyvunna status som 

pionjär för ”hans” musikgenre som positionerar sig allt närmare mainstreamkulturen. Han 

uttrycker sig själv att han är en ”folkets man” 90 . Det extrema som Dogge tidigare 
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representerade framställs under denna fas som något gammalt medan det mindre extrema nu 

representeras som den nya medieidentiteten. Eftersom Dogge själv har ett så stort och fritt 

utrymme i artikeln, vilket han som läsare uppfattas att ha, är det också klart att det är något 

om han själv också vill. Men vad det är han vill är inte helt klart, det är heller inte något han 

uttalar sig om. Det allra tydligaste spåret som man som läsare kan utröna i Röshammars 

artikel91 är dock det poetiska. Dogge framstår oerhört poetiskt och filosoferande i artikeln i 

alla de uttalanden han gör. Han nämner också själv, helt utan att frågan kommer på tal 

att ”rappen är dagens poesi”. Han påstår också att han är bra på att skriva kärleksbrev genom 

att han är ”ärlig” och alltid säger vad han tycker och tänker. Även här kommer 

genuinitetsdiskursen tillbaka. Han menar vidare att han föredrar handskrivna och personliga 

brev och att ”det finns inget härligare än att få ett brev av en kvinna man älskar”92. Till 

artikeln hör också en bildtext med rubriken ”Älskar Evert Taube”. Dogge menar att ”Taube är 

en av våra största vissångare” 93  Det är tydligt att Dogge nu inte behöver representera 

det ”farliga” och ”okända” som rapkulturen signalerar utan han kan fortsätta på sin 

medieidentitets inslagna väg och endast hänvisa eller rapportera från det han har i bagaget 

som svensk rappionjär och från förorten. Under denna fas befäster både Dogges 

medieidentitet och musikeridentitet en plats väldigt centralt till folkhemmet. Han behöver nu 

endast fortsätta att visa sig synlig för att behålla sin position.  

 

Dogge beskriver sin musik som ett konstverk, att han inte vill att någon annan ska komma och 

bestämma över den. ”Det är som att måla en tavla…jag vill inte att någon annan ska komma 

och kladda på den innan den är färdig” 94 . Att han även tar dessa steg, såsom att bryta 

skivkontrakt och starta eget skivbolag, tyder verkligen på att han menar det han säger. Dessa 

handlingar inom Dogges musiksfär tyder också på att han rent musikaliskt inte är allt för 

angelägen att aktivt förändra sig för att närma sig mainstreamsoundet. Mainstreamsoundet har 

istället förflyttat sig närmare den musik han tidigare gjort vilket har resulterat i en plats 

närmare mainstreamkulturen. Han har samtidigt förklarat i El-Sharifs artikel att han nu vet att 

han satsar fullhjärtat på sin karriär inom musik- och underhållningsbranschen95. 

                                                 
91 Röshammar. Dogge ser ufo. Göteborgs-Posten, 2000-10-27. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 El-Sherif. Slipad Diamant – Dogge är råvaran i underhållningsekonomin som själv tog makten över sina 
affärer. Vision, 2001-11-15. 
95 Ibid. 
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Social praktik 

Den grundläggande genomgången av det material jag beskrev under materialkapitlet är 

tillsammans med de djupare analyserna av de utvalda artiklarna och Goldhabers 

uppmärksamhetsekonomi grunden för denna den tredje del i Faircloughs analysmodell som 

heter Social praktik. Här ska jag förklara Dogges karriärmässiga vägval utifrån Goldhabers 

begrepp och sätta in hela Dogges karriär i ett branschmässigt sammanhang. Detta gör jag för 

att ge en bild över de huvudsakliga premisserna och signalerna för Dogges person i de 

offentliga mediesammanhangen. I vilka sammanhang är han, i huvudsak, delaktig i? Vilka 

roller intar han, och vilka aktörer på mediearenan är det som är mest intresserade av att 

bevaka honom? Alltså hur positionerar sig Dogge i medierapporteringen? Jag ska också 

förklara vilken roll Dogges medieidentitet får i förhållande till hans egna karriärmöjligheter 

där hans förutsättningar på mediearenan påverkar hans möjlighet till att forma en kulturell 

identitet. Den sociala praktiken ger en översiktlig bild av Dogges positionella förändringar på 

mediearenan utifrån Goldhabers resonemang om uppmärksamhetsekonomi.  

Inträdet 

Latin King träder in på mediearenan med en utmålad bild som ett band som utövar sin musik i 

en marginaliserad kultur. Denna bild blir tydlig även i de två artiklar jag valt att studera 

djupare där Latin Kings position i utanförskap är uppenbar. Den synlighet som Latin Kings 

får vid inträdet på mediearenan grundar sig alltså i den utanförposition de har. I Goldhabers 

uppmärksamhetsekonomi får då alltså Latin Kings synlighetsvaluta som grundar sig på 

föreställningen om bandmedlemmarnas genuinitet. Denna genuinitet uttrycks genom diskurser 

om förorten, det rebelliska, invandrareidentiteten och det okända. Detta står i kontrast med 

folkhemsidentiteten men skapar ändå ett intresse och en uppmärksamhet inför Latin Kings 

offentliga framträdande. Latin Kings har vid denna tidpunkt ett ganska gott kapital av 

synlighetsvaluta. Det spännande och nya med deras musik och deras ämnesmässiga 

samstämmighet med samhällsklimatet gör att en stor mängd uppmärksamhet riktas emot dem. 

De har vid denna tidpunkt alltså ett relativt gott kapital vad beträffar deras synlighet på 

mediearenan.  

 

Latin Kings stannar, under hela fasen efter deras första skiva, kvar i samma position i 

förhållande till deras genuinitetsanspråk.  Eftersom deras kontrast mot folkhemsidentiteten är 

allt för stor blir deras offentliga framträdanden aldrig begripliga inom ramarna för 
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folkhemmet. Detta medför att uppmärksamheten emot Latin Kings sjunker och deras 

nyskapande och kontroversiella identiteter räcker tillslut inte till för att få tillräckligt med 

uppmärksamhet som kan generera i något större kapital. För att fortsätta generera 

uppmärksamhet krävs alltså en förändring.   

 

Vid tidpunkten där Latin Kings andra skiva, ”I skuggan av Betongen” blir utgiven kan man se 

hur Dogge och de övriga bandmedlemmarna har tröttnat på inträdesperiodens aspekt av 

genuinitetsdiskursen. Att en förändring är något de vill genomföra är tydligt och de uttalar 

även själva att de har all makt till att göra precis det de vill. Samtidigt utstrålar bandet en 

antimainstreamsyn i deras medieframträdanden vilket medför att bandets 

uppmärksamhetskapital blir allt mindre. Deras offentliga framträdanden är väldigt få under 

denna fas i relation med de andra två faserna.  

 

Dogge själv uttrycker det såsom att det har varit en medveten tystnad96 vilket kan hänföras till 

den anti mainstream bild Latin Kings signalerar. Rent musikaliskt menar gruppen att de inte 

gör musik för topplistorna utan för deras inbitna fans och det är då tydligt att den 

uppmärksamhet som skulle kunna riktas emot dem inte har sin grund i det rent musikaliska.    

Dogge uttrycker sin starka självständighet och berättar att han i och med sin självständiga 

situation kan göra precis vad han vill vad gäller musikaliska och mediala sammanhang. 

Eftersom bandets uppmärksamhetskapital börjar sina står man inför ett medialt vägval att 

antingen helt strunta i medialiseringen och den uppmärksamhetsekonomi det skulle leda till 

eller utarbeta ett en ny form av genuinitetsstrategi. Latin Kings och framförallt Dogge 

förändrar sakta sin strategi vilket leder till att synlighetsvalutan i mediesammanhang sakta 

ökar. 

En ny strategi 

Dogge är under denna fas allt mer frånkopplad sitt band i mediala sammanhang. Detta är 

något som kan ha att göra med att den nya genuinitetsstrategi som blir allt mer tydlig inte rör 

alla bandmedlemmarna lika mycket. Dogge som frontman i bandet tar allt större plats i 

mediesammanhang och syns ibland het frikopplad från övriga bandmedlemmar. Jag ser under 

denna fas en mer aktiv Dogge och aktiviteten riktas mot den roll och hans mediebild som var 

den centrala under perioden efter Latin Kings först skiva. Han diskuterar och ifrågasätter sin 

                                                 
96 Helsingbords Dagblad. Latin Kings talar ut ”Det blev så mycket ett tag att vi valde att ligga lågt”. 1997-03-11. 
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tidigare medieidentitet och reflekterar över sin tilldelade roll som förortens röst och bedyrar 

allt mer sin svenskhet.  

 

Dogge har i de svenska medierna allt mer blivit den romantiske konstnären. Den tidigare 

mediefokuseringen som ofta framställde Dogges musicerande som exotiskt och 

kontroversiellt är inte längre dominant på mediearenan. Den ”exotiska” beskrivningen av 

Dogge vid hans inträde i medieljuset har gett hans medieidentitet en specifik grund som något 

naturligt och impulsdriven. Detta medför en förstärkt bild av den naturliga artisten och 

konstnären, den typ av konstnär som genom lång tradition blir allra mest folkkär. Han verkar 

utåt sett driven av sin inspiration vilket är samstämmigt med nationellt stora musiker som 

blivit välkända långt före Dogge som till exempel Carl Michael Bellman och Evert Taube.  

Dogge påpekar även vid upprepade tillfällen att det är artister inom den mer poetiska och 

visinspirerade genren som han har sina förebilder inom. Hans musicerande har alltså 

förvandlats från något exotiskt till något naturligt. Samtidigt är Latin Kings musik uttalat anti 

mainstream vilket gör att de trots allt, rent musikaliskt, blir kvar i en position långt ifrån 

uppmärksamhetens mittpunkt. Samtidigt uppfattas deras musik, i och med Latin Kings nya 

autencitetsstrategi där svenska folkkära musik står som förebilder, som mer förståelig och 

ofarlig.  

 

I och med den nya autencitetsstrategin förstärks Dogges position som musiker och han 

upplevs mer och mer som en kulturpersonlighet i de svenska medierna. Dogge får på detta sätt 

synlighetsvaluta under delvis andra premisser än under inträdesfasen. Han får också ett 

betydligt större kapital uppmärksamhetsvalutan än de övriga bandmedlemmarna i Latin Kings.   

 

Det tidigare starka fokus på förorten läggs till viss del åt sidan och en större acceptans till att 

se Dogge och Latin Kings som en del av svenskheten träder fram allt mer. Det är bland annat 

detta intryck man som betraktare får då till exempel jämförelser med de historiskt sett allra 

mest svenska musiker, nämligen trubadurerna, tar sin början. Jämförelser vid punken och dess 

budskap är inte lika framstående och Dogge uttalar sig mer om de influenser han själv anser 

sig ha. Även om amerikanska musikaliska förebilder inom hiphop genren dyker upp i vissa 

artiklar sammankopplar han sig själv allt mer med klassisk svenska musiker. Det är främst 

som musiker inom vis- och trubadurgenren som han liknar sig själv med och även blir 

jämförd med.  
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Dogge förnekar bestämt att Latin Kings musik är politisk utan menar att den endast beskriver 

den verklighet de lever i.97 Även detta faktum är i högsta grad relaterat till den musikaliska 

sammankopplingen med vissångare och trubadurer där Dogge menar att hans texter antar en 

liknande form som förebilderna. Han gör här alltså anspråk på att delvis närma sig en position 

närmare det som innefattar folkhemsdiskursen, och han gör det genom musikaliska 

preferenser. I artikeln ”Kungarna vill säga som det är” 98  kritiserar Latin Kings äldre 

jämförelser med bland annat Ebba Grön. Jämförelser med punken, som skedde redan vid 

Latin Kings inträde, gav inte bandet någon större förståelse på grund av att punken aldrig 

blivit erkänt som något folkligt eller för den delen uppfattats som helt förståeligt.  

Utvägen 

Den nya autencitetsstrategin gör att Dogge innehar ett visst synlighetskapital i folkhemmets 

utkant utan att behöva förändra sin position allt för mycket. Den värderingsförändring som 

sedan sker i och med mainstreamkulturens närmande till Latin Kings musikaliska sound gör 

att Dogges synlighetsvaluta ökar. Det är också till största delen Dogge, som blivit förståelig 

för folkhemmet, som får ett förökat uppmärksamhetskapital. Synlighetsvalutan ökar på grund 

av att de nu blir aktuella som föregångare och traditionsbärare samtidigt som Dogge själv har 

uttalat sig om att det är en karriär i offentligheten som han vill satsa på. Han ser nu 

uppmärksamhetsvalutan på ett mer helhjärtat sätt och vill genom maximal synlighet som 

kultur- och nöjespersonlighet få den att generera i större kapital.   

 

Samtidigt som Dogges synlighetsvaluta ökar fortsätter Latin Kings att göra musik på sitt eget 

sätt. Dogge har nu anpassat sig efter rådande villkor för att kunna upprätthålla sin karriär och 

på så viss kunna göra sin musik utifrån sina egna villkor. Den uppmärksamhetsvaluta som 

positioneringen kultur- och nöjespersonlighet genererat har alltså delvis växlats in till 

verksamhetsfältet musik. Dogge har vid denna tidpunkt en hög grad uppmärksamhet riktad 

mot sig och även han musikaliska identitet blir uppmärksammad i större grad än tidigare.  

 

Steget bort ifrån musiken har ändå ökat i och med att det är som kultur- och nöjespersonlighet 

som hans uppmärksamhetsvaluta generar i mest kapital och fram träder en medieidentitet som 

är bredare än bara en rappare från en musikgrupp. Eftersom denna medieidentitet är betydligt 

mer allmän än de tidigare resulterar det självklart också i att fler kan ha intresse av att rikta 

                                                 
97 Domellöf. Dogge. En reporter från betongen. Göteborgs-Posten, 1997-03-10. 
98 Olsson, Pehrson. Kungarna vill säga som det är. Svenska Dagbladet, 1997-03-02. 
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uppmärksamhet mot Dogge. När mediebilden inte enbart fokuserar på hans musikutövande, 

förorts- och invandrarfrågor kan läsare som inte är intresserade av de tre nyss nämnda 

områdena ändå finna artiklar om Dogge som läsvärda. Detta ger i sin tur Dogge en större och 

bredare uppmärksamhet och gör att fler personer vet vem han är.  

 

Som jag nämnt ovan har Dogges medieidentitets steg bort från hans eget musicerande ökat 

och musiken som Dogge kallar för sin har också blivit mycket vidare. Han nämns nu allt 

oftare i samband med andra artister som tidigare varit mycket närmare folkhemssoundet än 

den musik som Dogge representerat. I slutet av denna fas har han bland annat turnerat med 

Gyllene Tider som man med lätthet kan placera som ett band väldigt nära det svenska 

folkhemmet och med en mycket mer allmän publik än den Dogge har haft för sitt musicerande. 

De skivor som Latin Kings släpper under denna fas har trots Dogges många samarbeten med 

mer folkhemsnära artister ett sound som påminner mycket om deras andra skiva ”I skuggan 

av betongen”. En skiva som de under fasen den släpptes på, var noga med att hävda att den 

inte var för topplistorna eller den stora massan. Latin Kings har således inte musikaliskt 

förändrat sin framtoning lika radikalt som Dogges medieidentitet har förändrats. Även om 

Dogge har gjort saker både musikaliskt och underhållningsmässigt utanför det egna albumet 

som legat närmare folkhemmet så har inte Latin Kings musikaliska genuinitetsanspråk berörts 

lika tydligt som Dogges medieidentitet.  
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Slutsatser 

Vägen mot att kunna leva på sin musik i Sverige blir oftast mer problematisk än vad man kan 

tro, speciellt om man i ingången i sin mediekarriär intagit en genuinitetsposition till de 

journalister och reportrar som vill belysa den musik man utövar. Det är precis med dessa 

förutsättningar Dogge från Latin Kings tågade in på den Svenska mediearenan. Han framställs 

snabbt som ett naturbarn och han är själv inte dålig med att ytterliggare spä på den bild som 

målas upp av honom. Han blir då helt enkelt den som gör det som faller honom in. När Dogge 

träder in på den svenska mediearenan förefaller han i det närmaste obegriplig. Han står för 

något främmande och hotfullt och representerar utöver det en musikgenre som är långt ifrån 

den musik som är mest populär i det svenska folkhemmet. Det främmande som han 

representerar upplevs till en början som något dåligt, det kan man bland annat se på den 

positionering Latin Kings och Dogge tvingas inta i de mediesammanhang de medverkar i. De 

är som intervjuobjekt underlägsna journalisten eller reporterns roll vilket jag upplever som 

högst ovanligt när artister ska intervjuas. De hamnar i en försvarsställning eftersom 

det ”okända” de representerar måste förklaras. Detta, det ”okända” är något som journalisten 

eller reportern vill göra förståeligt för den publik artikeln riktar sig till. Eftersom mitt urval på 

artiklar innehåller material ifrån stora, breda och välkända tidningar är också journalistens och 

tidningens målgrupp bred och allmän. Latin Kings och Dogge ifrågasätts och pressas alltså till 

en början för att journalisten som skriver för den allmänna publiken vill att Latin Kings ska 

förklara vad de håller på med.   

 

Under förklarings- och förståelseprocessen får de bland annat förklara sina låttexter och 

försöka försvara sig mot påståenden som till exempel att de bara ljuger eller hittar på99. De 

blir genom sina texter offentligt sammankopplade med politik, men inte som städade 

demokratiska politiker utan som farligt frispråkiga och oförutsägbara. De blir med denna mix 

mellan det frispråkigt politiska och det oförstådda musikaliska inte mer etablerade som 

musikgrupp. De blir istället en lokal röst för dem som uppfattas som de som förstår, nämligen 

de som pratar utifrån samma utanförposition som Latin Kings själva. Utifrån den 

ämnesmässiga inramningen de först får på mediearenan blir det nya och främmande som de 

representerar aldrig helt förståeligt för den allmänna publiken. Resultatet av det blir efter ett 

tag en medial tystnad. Det är också någonstans innan fas två som Latin Kings bestämmer sig 

för att försöka ändra sin mediala framtoning. Det är speciellt Dogge som genomgår den 

                                                 
99 Oskarsson. Välkommen till Latin Kings överdriver inte om livet i förorten. Göteborgs-Posten, 1995-01-10. 
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största förändringen. Det är också här man kan se en tydlig gräns mellan att konstruera ”sin” 

medieidentitet och att få en mediebild konstruerad. Vid inträdet på mediearenan blir hela 

Latin Kings iklädda en medial identitet som de själva inte varit med och byggt. Denna 

mediala bild bygger naturligt på deras musikaliska framtoning. Vid inträdet till fas två börjar 

Dogge sakteliga konstruera sin egna identitet och hjälper till att bygga sin mediala framtoning. 

Man kan säga att det här blir en kombination av att Dogge konstrueras av de 

mediesammanhang han deltar i men att han samtidigt även konstruerar sin identitet i och med 

de val av medieframträdanden han gör.  

 

Det oförståeliga Latin Kings representerar vid inträdet på mediearenan tvättas sakta men 

säkert bort via en brytning av den ämnesmässiga inramningen. Genom samhälleliga 

skiftningar består nu den ämnesmässiga ramen i huvudsak av en konstnärlig diskurs där 

musikaliska preferenser och influenser sätter gränserna för den mediala exponeringen. Genom 

att dessa musikaliska förebilder är mer välkända inom folkhemmet än de artister som ansågs 

influera Latin Kings vid inträdet på mediearenan och även utövar sin musik inom en mer 

ansedd och förståelig genre börjar även insikten om Dogge och hans musikgrupp att öka. I 

mitt analysmaterial kan man bland annat se det genom att intervjusituationer inte i lika stor 

utsträckning är i en utfrågande eller anklagande ton utan tenderar att anta en mer nyfiken 

harmoni.  

 

Det faktum att det är Dogge själv, frikopplad ifrån sin grupp, som erhållit och även förtydligat 

den naturliga och frikopplade bilden av sig själv bidrar till att han även blir en ensam profil i 

många mediesammanhang. Eftersom den ensamma och självständiga utvecklingen av hans 

medieidentitet blir allt tydligare ju längre dess framåtskridande fortsätter bidrar det till en 

djupare förståelse när Dogge börjar bli begriplig vid diskussioner om musikaliska 

preferenserna. Bilden av en ensam och sökande musikutövare stämmer bättre in på Dogges 

musikaliska preferenser när han i mediesammanhang framstår som en ensam musiker 

eftersom hans influenser även de är kända för att individuellt framföra sin musik. Jag menar 

att hans ord då framstår mer sanningsenliga och får en större tyngd vid diskussioner om 

musikaliska influenser eftersom hans musikaliska situation på ett sätt kan sägas vara 

jämbördig med förebilderna.  

 

Vägen mot folklighet tar sig alltså sin grund i ett utanförskap som genom musikaliska 

preferenser ger Dogge en ingång till folkhemmet. Den tudelade musikeridentitet som skapas 

 42



 

genom de ”klassiska” influenserna och den mer revolterande och förnyande musiken han själv 

utövar gör att han framstår som ambivalent gentemot sin publik både på den musikaliska och 

mediala sidan. Dogges utveckling på mediearenan har gjort att hans publik allt mer delats upp 

i två sidor, de som uppskattar hans musik och de som uppskattar honom för de andra rollerna 

än just som musiker. Hans publiks splittring i två olika delar kan förklaras i att man kan se att 

medieidentiteten och musikeridentiteten under denna fas positionerar sig allt längre ifrån 

varandra. Denna förskjutning innebär automatiskt att även en stor del av publiken enbart 

kommer att se sig som intresserade av den ena av de två sidorna. Dogges förskjutning på 

mediearenan mot det ”folkhemska” har gått betydligt längre och blivit tydligare i hans 

medieidentitet än genom den roll han representerar som musiker. De ursprungliga fansen och 

de som från början kan sållas in i den publikgrupp som uppskattar Latin Kings och Dogges 

musik borde följaktligen vara de som även nu mest är intresserade av just den musikerrollen 

Dogge representerar på mediearenan. De nyare roller som vuxit fram i och med den nyvunna 

populariteten skulle man kunna sammanfatta som en underhållningsroll. Denna 

underhållningsroll har utifrån förändringen en publik som inte är lika bekant med Dogges 

musikerroll utan som uppskattar hans roller som ligger allt närmare folkhemmet. När 

medieidentiteten inte signalerar samma sak som musikeridentiteten kan man alltså grovt säga 

att publiken delas upp i två delar.  

 

Dogge uttalade sig tydligt under fas två om att han nu insett att det är genom sin musik- och 

underhållningsroll som han vill tjäna sina pengar på och att det även är det han vill jobba med. 

Detta innebär att breddningens av hans medieidentitet är naturlig eftersom en mångfacetterad 

roll är aktuell i så många fler sammanhang än en enkelspårig roll. När Dogges nyvunna 

popularitet blir ett faktum breddar han således sin egna repertoar och öppnar upp gränserna 

för de sammanhang han kan tänkas medverka i. Det är alltså Dogge som har ändrat på sin 

gränsdragning gentemot tidigare vilket nu resulterar i en allt mer folkkära identitet.  

 

I sin artistkarriär har Dogge, ända sedan tiden efter den första skivan, varit en fri musiker i 

och med att han har drivit sitt egna skivbolag. Detta har inneburit att han också har kunnat 

fatta egna beslut utan bestämmelser från någon med en auktoritär position. Han har alltså själv 

tagit beslutet att deltaga i de sammanhang han figurerat i. Frågan om hans egentliga 

inställning till alla de underhållsprogram och liknande han deltar i går aldrig att säga. I det 

material jag har gått igenom har hans egna försök till att styra sin medieidentitet blivit helt 

tydligt endast vid ett fåtal tillfällen. Det handlar om dels efter första skivans uppståndelse där 
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han berättar att han medvetet valde att ligga lågt ett tag och vid en intervju där Dogge 

protesterar och hävdar att journalisten ”spårar ur”.100 De aktiva egna valen för att vinkla sin 

framställning och framstå på ett specifikt sätt har skett utifrån val av de sammanhang och 

ämnen han velat vara synlig inom.  

 

Det är Dogges genuinitetsanspråk som ger honom trovärdighet att ständigt kunna byta den 

ämnesmässiga inramningen och utvecklas som medieidentitet. Det är samtidigt just 

genuinitetsanspråket som begränsar och styr hans val av roller på mediearenan eftersom han 

genom det inte kan vara trovärdig i vilka sammanhang som helst. Dogge får alltså, om han 

vill behålla sin trovärdighet, välja mediala sammanhang utifrån trovärdighetsaspekten. Dogge 

skulle antagligen inte kunna vara med i svensktoppen eller bli en ny Peter Jöback i och med 

hans autencitetsbakgrund utan att framstå som ironisk eller liknande. Detta är antagligen 

något som Dogge själv är medveten om då han i samband med deltagande i offentliga 

sammanhang, där hans trovärdighet kan tänkas sjunka, bedyrar sin avvikande stil gentemot 

arrangemanget han deltar i. När Dogge ställer upp i allsång på skansen uttalar han sig i 

Götebords-Posten att ”det är mer en jippogrej” och att det egentligen inte är hans stil.101 Även 

vid Latin Kings gemensamma turné med Gyllene Tider år 2004 märks problematiken med 

Dogges genuinitetsanspråk där han är tydlig med att påpeka att ”Gyllene Tiders fans inte är 

våra fans”.102 Även om Dogge allt oftare deltar i imaginärt svenska sammanhang är han noga 

med att hänvisa tillbaka till sitt ursprung på grund av att det är hans bakgrund som ger honom 

hans trovärdighet. Detta faktum skiljer sig radikalt ifrån fas två där Dogges nya strategi 

utarbetades. Under den fasen bedyrade han på ett annat sätt sin svenskhet medan 

sammanhangen han deltog i gjorde det svårt att framstå på det sätt han ville. Nu, när de 

sammanhang han deltar i har bytt inramning, är han alltså mer noggrann med att poängtera 

den andra sidan av hans uppväxt och historia.  

 

Så, vilka arenor finns för Dogge när han nu drivs så hårt av genuinitetsaspekten? Ja, eftersom 

Dogge efter fas 3 har varit en oerhört flitig deltagare i så väldigt många olika mediala 

sammanhang verkar det inte som att han själv begränsar sig. Han är helt enkelt med där han 

kan men använder sig av den taktiken där han är noga med att påpeka sitt genuinitetsanspråk. 

Eftersom synlighet är hans inkomstkälla hamnar han automatiskt i situationen där det är, ur 

                                                 
100 Olsson, Pehrson. Kungar som vill säga som det är.  Svenska Dagbladet, 1997-03-02. 
101 Loven Lars. Hallå där! Göteborgs-Posten, 2003-07-26. 
102 Maria Forsström. Dogge: Gyllene Tiders fans är inte våra fans. 2004-07-13. 
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ekonomisk synvinkel, svårt att avstå från mediala framträdanden. Eftersom 

uppmärksamhetsekonomin fungerar på det sättet att utveckling och förändring är nödvändig 

kan han heller inte stå kvar på samma ställe och säga samma saker. Nya sammanhang, vinklar 

och mediala uppdrag är nödvändigt för att kunna fortsätta generera kapital. När Dogges 

medieidentitet tillslut blivit djup i det svenska folkmedvetandet kan ett avstannande av hans 

utveckling ske och han kan då fortfarande vara aktuell utifrån en fast position. Detta är, enligt 

min mening, något som inte skett ännu och som det är svårt att säga om det ens kommer att 

ske. För att få det slutgiltiga erkännandet krävs det att man har en unik medieidentitet med 

egenskaper som gör att man kan figurera i olika sammanhang utan att bli uttömd men 

samtidigt ha sitt speciella ämnesområde. Dogge söker just nu efter sin väg mot det slutgiltiga 

erkännandet där han vet vad som väntas av honom. Vilken den mediala väg han till slut 

kommer att ta är svår att svara på men det som driver honom framåt är trots allt 

genuinitetsanspråket. Eftersom genuinitetsanspråket blir allt mer utsuddat ju fler allmängiltiga 

sammanhang han deltar i blir effekten att hans slutgiltiga erkännande antagligen inte kan 

bygga på just det ursprungliga anspråket. Dogge har då istället som uppgift att istället hitta en 

ny utgångspunkt i hans mediala karriär helt frikopplad från det genuina. Men vad händer då 

med hans trovärdighet?  

 

Vägen mot folkhemmet 

Så vad är det tillslut vi har sett, är det en typisk artistkarriärs utveckling eller gäller denna 

progress enbart Douglas ”Dogge” León från Latin Kings? Dogge har gjort en resa i 

medielandskapet som är unik, men skulle den även kunna appliceras på andra artisters 

mediala resor? Jag menar att det finns två svar på den frågan. Självklart är varje förutsättning 

och varje karriärs utveckling olika baserade på musikaliska, mediala och även personliga 

förutsättningar men jag menar att det även finns en allmängiltighet i Dogges medieidentitet. 

Det som händer Latin Kings under de två första faserna kan förmodligen betraktas som rätt 

typiskt för ett nytt, kontroversiellt och udda band som de trots allt var. I och med Dogges 

många och mångsidiga medieframträdanden under fas 3 kan man se att Dogge har löst 

problematiken med hans genuinitetsanspråk på sitt eget sätt vilket självklart är specifikt för 

just Dogge. Men starten på hans medieidentitet följer den logiken som Goldhaber postulerar 

och kan enligt min mening appliceras på andra artister med liknande utgångspunkt. Det är när 

artistens uppmärksamhetskapital växer som det egna valet för den fortsätta vägen varierar mer.   
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Efter att ha analyserat och studerat det material jag hade att tillgå i arbetet med denna uppsats 

kan man konstatera att populärkulturens förankring till viss del verkar ha förändrats till 

Dogges ”fördel” men att det trots det ändå är Dogge som genomgått den största förändringen 

till sin positionsförändring i medielandskapet. Populärkulturens förankring utvecklas ju 

ständigt och att säga att det påverkade Dogges medieidentitets utveckling är nog att dra för 

stora växlar. Rådande samhällsdebatters samstämmighet med Dogges ämnesmässiga 

inramning har nog haft en större inverkar på hans mediala utveckling. Den imaginära bilden 

av folkhemmet utvecklas ständigt med nya mediala normer och mediebilder. Detta är dock 

något som tar betydligt längre tid än för Dogges mediekarriärs utveckling. 

 

Strax före uppsatsens färdigställande möts jag av en artikel med rubriken ”Dogge satsar på 

poker före musik”103. I den menar han att han hellre sysselsätter sig med något annat än 

musiken eftersom man inte kan tjäna några pengar på det längre. Han ger den olagliga 

nedladdningen av sin musik skulden för den nu uppkomna situationen. Och kanske har även 

den totala konverteringen nu närmat sig av hans medieidentitet där de musikaliska 

preferenserna helt får stå i skuggan för de underhållande rollerna. För samtidigt som Dogge 

väljer att säga att han satsar på ett TV-program om poker framför sitt musicerade ger han även 

den krympande publik som står på Dogges musikaliska sida allt mindre förhoppningar om 

mer musik i samma spår som tidigare.  

 

Dogges musikaliska bakgrund och musikaliska preferenser med ett musikutövande som vuxit 

fram och fortfarande befinner sig nära utanförskapets kultur kanske inte går att upprätthålla 

med en medieidentitet i den folkhemska mittfåran. Konflikten mellan de bådas anspråk 

kanske tillslut blir allt för spretig för att hålla samman. Ett val av en av de två identiteterna 

blir tillslut ett måste för att ha bibehålla trovärdighet, och efter lång och trogen tjänst genom 

den musikaliska identiteten verkar nu den epoken lida mot sitt slut. Folkhemmets underhållare 

är här.  

 

                                                 
103 Lina Modin. Dogge satsar på poker före musik. Expressen. 2006-05-02. 
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