
0 

 

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur – ISAK  LiU Norrköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landet mitt emellan proffs och amatör 
 

 

 

En analys av ett subkulturellt fält  

och av kulturutövande som betydande  

för självidentiteten 

 

 

 

 
Elin Borrie 

 
 

 

 

 

 

 

Magisteruppsats från programmet Kultur Samhälle Mediegestaltning 

 

 

Linköpings universitet, LiU Norrköping, 601 74  NORRKÖPING 

 

  



 
 

 

 

ISAK-Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 

 

 

 

ISRN: LIU-ISAK/KSM-A -- 12/02 -- SE 

 

 

 

Handledare: Per-Anders Forstorp 

 

 

 

Nyckelord: Amatör, professionell, kulturutövande, självidentitet, breakdance, rock- och popmusik, 

fältteori, identitetsteori. 



Abstract 

 

Det finns professionella kulturarbetare, det finns de som har kulturutövande som hobby och de finns 

de som befinner sig mitt emellan. Den här uppsatsen undersöker hur det är att vid sidan av sitt 

inkomstbringande yrke syssla med ett avancerat kulturutövande som innehåller målbilder, karriär 

och vars resultat når en publik. 

 

Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med sex breakdansare och två musiker. 

Breakdansarna är undersökningens fokus. Genom att även intervjua musiker blir 

breakdancekulturens egenheter tydligare.  

 

För att förstå breakdancekulturens specifika sätt att fungera och dess förhållande till andra delar av 

samhället har jag använt Pierre Bourdieus teori om det sociala rummet. För att få verktyg till en 

analys av kulturutövandets betydelse för självidentiteten har jag använt Anthony Giddens 

identitetsteori. 

 

Jag fann fem värderingar som strukturerar breakdancefältet: betydelsen av att vara ”självgjord”, 

breakdance som en fri dans från gatan, att synas, att ha originell stil som ändå är rätt stil samt 

självförverkligande genom stolthet. Dessa fem värderingar går inte att skilja åt utan beror av 

varandra och de harmoniserar med fältets position i samhället. 

 

Kulturutövandet är avgörande för informanternas självidentitet. Informanterna balanserar det som 

de upplever som det vanliga trygga livet med det kontrasterande kulturutövandet. Informanterna vill 

inte ha kulturutövandet som inkomstbringande yrke eftersom de vill slippa kompromissa med sitt 

skapande samtidigt som de vill ha tryggheten som det vanliga livet erbjuder. Även informanternas 

historia, nu och föreställda framtid påverkar valet. Breakdansarnas val skiljer sig från musikernas 

eftersom breakdancefältet inte är professionelliserat. Men även om breakdancefältet befinner sig vid 

sidan av kulturetablissemang, näringsliv och kulturpolitik påverkas och förändras breakdancefältet i 

relationerna till dessa.  
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INLEDNING 

Kanske har du någon gång lyssnat till husbandet som spelar på din kvarterskrog? Eller hittat till en 

spännande fotoutställning via dagstidningens kalendarium? Eller häpnat över dansarna som uppträtt 

under en stadsfestival? Har du då funderat över om de som spelat, fotat och dansat varit 

professionella eller amatörer? I Stockholm är kulturutbudet stort, sök igenom DN på Stans 

nätkalendarium och det syns att det representerar en kulturintresserad stad. Det som inte syns är hur 

många av artisterna, fotograferna och dansarna som har en professionell utbildning, tillhör ett 

fackförbund som representerar deras kulturuttryck eller ens tjänar några pengar på att presentera 

kultur för publik. 

 

Jag är intresserad av de personer som befinner sig i ”utkanten” av Stockholms kulturliv. De som 

producerar kultur men som av en eller annan anledning inte tar plats på arenans mitt. De som inte 

skulle kalla sig kulturarbetare men som ändå har en publik. De som lägger sitt hjärta i sitt 

kulturutövande men som tjänar sina pengar på annat sätt. Varför har de valt att inte ha 

kulturutövandet som enda yrke? Vad tycker de om sin situation? Vilken funktion fyller 

kulturutövandet i deras liv? 

 

I gränsland tenderar olika världar och synsätt att mötas och stötas mot varandra. Personer som 

befinner sig där är både en del av det och står utanför och tittar in. Jag vill genomföra min 

undersökning i ett gränsland därför att jag, utöver att få en förståelse för hur det är befinna sig där, 

tror att jag kan få värdefulla nycklar till att förstå ”landet” som helhet. 

 

Inspirationen till den här uppsatsen var ett breakdancecrew
1 

som jag lärde känna för snart sex år 

sedan och tyngdpunkten i undersökningen ligger i breakdancekulturen. Breakdancekulturen är 

intressant i sig själv men jag är även intresserad av att förstå en situation som finns inom många 

olika kulturella uttryck. Därför har jag valt att plocka in musiker i undersökningsmaterialet. De 

musiker som deltar i undersökningen är aktiva inom genren pop/rock vilket inbegriper en väldig 

bredd av olika typer av musik. I förhållande till breakarna tillhör musikerna ett kulturellt uttryck 

med längre historia, långt fler utövare och mycket större spridning i samhället såväl medialt som i 

fråga om faktiska platser där man spelar pop- och rockmusik. Genom att också undersöka ett 

                                                 
1Breakdance är en dansstil nära kopplad till hiphopkulturen. De som dansar breakdance använder ofta amerikanska 

uttryck, exempelvis kallas någon som dansar breakdance i Sverige för breakare eller b.boy/b.girl och en grupp kallas ett 

crew.  Jag kommer i den här uppsatsen använda de uttryck som de jag intervjuar använder. 
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kulturellt uttryck med andra existensförhållanden får jag ett material att ställa breakdancekulturen 

mot och i den jämförelsen blir breakdancekulturens egenheter tydligare. Jag vill även undersöka om 

det finns några likheter mellan pop- och rockmusikerna och breakarna som kommer sig av deras 

gemensamma position mellan amatör och professionell. Något som i så fall inte behöver vara 

avhängigt respektive kulturuttryck.
2 

 

SYFTE 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken funktion kulturutövandet har för 

intervjupersonerna och hur det kommer sig att de, i sitt kulturutövande, befinner sig i gränslandet 

mellan professionell och amatör. Jag vill använda kulturutövarnas likartade position i det 

gränslandet för att se om skillnader inom deras respektive fält påverkat deras mellanposition och 

hur de förhåller sig till den positionen. 

 

Analysen i uppsatsen är indelad i tre avsnitt och en sammanfattning. För att underlätta för läsaren 

har jag delat in frågeställningarna efter analysens tre första avsnitt. Jag vill dock påpeka att 

avgränsningen ej är absolut. Varje frågeställning har varit av betydelse för analysen som helhet. 

Del 1 

Hur fungerar breakdancekulturen i Sverige idag? 

Vilken position i det svenska samhället har breakdancekulturen idag? 

Del 2 

Vad betyder kulturutövandet för informanternas upplevelse av sig själva? 

Hur påverkar kulturutövandet andra delar av deras liv och vice versa: hur påverkar andra delar av 

livet deras roll som kulturutövare? 

Hur har de tänkt när de valt att inte få sin huvudsakliga inkomst av sitt kulturutövande? 

Del 3 

Finns det skillnader inom respektive kulturellt uttryck som påverkar hur de ser på sin roll som 

kulturutövare? 

 

                                                 
2
För definition av begreppen amatör och professionell se längre fram i uppsatsen under rubriken Teoretiska perspektiv: 

Begrepp. 
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AVGRÄNSNING 

Jag har delvis avgränsat denna uppsats geografiskt, bland annat för att det som först väckte mitt 

intresse var kulturutbudet i Stockholm. De jag intervjuar bor alla i Stockholm och har Stockholm 

som bas för sitt kulturutövande. I fråga om breakarna är det svårt att avgränsa sig till ett så litet 

område som Stockholm eftersom det finns så pass få breakare i Sverige. De flesta breakare känner 

till alla andra aktiva dansare och grupper i Sverige och man reser hela tiden runt i landet och träffar 

varandra på tävlingar och andra event. Av den anledningen skulle jag säga att uppsatsen avgränsar 

sig till den svenska breakingen. 

 

Ytterligare viktiga avgränsningar är ålder och hur länge man sysslat med kulturutövandet. Jag har 

valt att intervjua personer i trettioårsåldern som börjat med kulturutövandet som unga och fortsatt 

med det samtidigt som de trätt in i vuxenlivet. De har skaffat sig det som hör till ett typiskt vuxenliv 

i Sverige: egen bostad, arbete och i vissa fall familj. De har hållit på med sitt kulturutövande länge 

och allt det som hör till att vara nybörjare har de tagit sig förbi, samtidigt som de fortfarande är 

aktiva. De kan tänka tillbaka på sin karriär som kulturutövare men de tänker också framåt på 

fortsättningen. 

 

Jag har även valt att inte göra någon djupgående undersökning av den rent fysiska aspekten av 

kulturutövandet. Jag undersöker exempelvis inte kroppsuppfattning kopplat till kulturutövandet och 

jag undersöker inte hur kroppskontroll kan påverka självuppfattningen. Den fysiska aspekten finns 

naturligtvis där, framförallt för breakarna eftersom deras sysselsättning är fysiskt krävande, men för 

denna undersökning var det andra aspekter av kulturutövandet som intresserade mig. 

 

TIDIGARE FORSKNING 

Den tidigare forskning jag är intresserad av är den som berör gränslandet mellan amatör och 

professionell. Jag har funnit att en vanlig utgångspunkt i aktuell forskning och debatt kring ämnet är 

hur ny teknik ändrar spelreglerna för vem som har möjlighet att ta rollen som producent, och hur det 

i sin tur gör att gränsen mellan amatör och professionell blir suddigare. Ett exempel på en sådan 

diskussion är hur ny teknik öppnat för att även de utan betydande ekonomiskt kapital i ryggen kan 

producera och distribuera musik och film.
3 

Ett annat exempel är hur internet och sociala medier 

                                                 
3
Dokumentären PressPausPlay för en intressant diskussion kring detta utifrån de motsatta ståndpunkterna: 

'demokratiserad kultur innebär bättre konst' kontra 'äkta talang dränks i floden av mediokra alster'. 
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skapar nya sätt att följa aktuella händelser runt om i världen. Idag är det inte nödvändigtvis 

journalister som skapar nyheter.
4 

 I antologin Citizen journalism: global perspectives diskuteras 

bland annat hur medborgarjournalistik kan vara ett sätt att ifrågasätta den rigida uppdelningen 

mellan amatör och professionell genom att nyheter produceras i sociala nätverk snarare än i 

koncentrerade mediekonglomerat.
5
  Just kopplingen mellan ny teknik och en ny typ av mediekultur 

som bygger på nätverk och konsumentens möjligheter att påverka och anta rollen som producent är 

något som Henry Jenkins undersöker i Convergence culture. Where old and new media collide. Han 

ser det som ett paradigmskifte, från att mediekulturen varit en envägskommunikation kan idag ett 

medieinnehåll röra sig mellan olika former av medietyper. TV-publiken har även en dator som de 

använder för att påverka innehållet i TV-programmet. Systemen för kommunikation blir alltmer 

oberoende och nya mer komplexa relationer uppstår mellan”... top-down corporate media and 

bottom-up participatory culture.”
6
 

 

De möjligheter som ny teknik medför är dock inte huvudanledningen till att de personer jag 

intervjuar i den här uppsatsen befinner sig mitt emellan amatör och professionell. Därför kommer 

jag nedan att beskriva några undersökningar/rapporter som behandlar positionen mellan 

professionell och amatör ur ett mer generellt perspektiv. Ett uttryck som kan beskriva mina 

informanters position är pro-am. Begreppet pro-am myntades 2004 av Charles Leadbeater och Paul 

Miller i The Pro-Am Revolution. How enthusiasts are changing our economy and society.
 7 

 

Publikationen är framtagen av en brittisk tankesmedja kallad Demos som arbetar med att ta fram 

principer och riktlinjer för olika frågor som rör samhällsbyggande (policy making).
 
Skriften är inte 

en forskningsrapport, även om författarna lutar sin argumentation mot forskning och statistiska 

undersökningar. Anledningen till att jag ändå tar upp The Pro-Am Revolution i detta avsnitt är att det 

är den enda publikation jag funnit som försöker skapa ett eget begrepp av positionen mellan amatör 

och professionell. Jag har även funnit referenser till begreppet i annan litteratur. 

 

                                                                                                                                                                  
http://www.presspauseplay.com/ 

 
4
Se bland annat: Graham Meikle och Guy Redden, red. (2011) News Online: Transformations and Continuities. New 

York: Palgrave. 
5
Citizen journalism: global perspectives. Stuart Allan, Einar Thorsen red. (2009) Peter Lang Publishing Inc: New York, 

sidan 11. 
6
 Convergens culture – where old and new media collide. Henry Jenkins (2006) New York University Press: New York 

and London, sidan 243. 
7
Charles Leadbeater och Paul Miller (2004). The Pro Am Revolution. How enthusiasts are changing our economy and 

society. London: Demos. 

http://www.presspauseplay.com/
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Proffsiga amatörers revolution 

Charles Leadbeater och Paul Miller beskriver begreppet pro-am som en grupp människor som 

kommer att ha stor inverkan på samhället i framtiden, och till viss del redan har det. De har samlat 

material från statistiska undersökningar i Storbritannien (MORI), andras forskning samt intervjuat 

pro-ams. Författarna har en starkt positiv inställning till fenomenet. De framför rekommendationer 

för hur samhället bäst ska ta tillvara och utveckla pro-amkulturen. De definierar pro-ams som 

amatörer som arbetar efter professionella standarder men som inte tjänar några större summor 

pengar på sin bisyssla. Man skulle kunna säga att utöver sitt yrkesliv har de ytterligare en karriär där 

de skaffar sig skicklighet och kunskap.
8
 

 

Leadbeater och Miller menar att vi måste tänka om. Tiden när experterna byggde samhället är över. 

En ny ordning tar nu vid där avancerade amatörer eller semiproffs bidrar till samhället med 

innovationer, socialt engagemang och ekonomisk omsättning. På grund av sitt stora antal har de 

även möjlighet att göra sådant som experterna inte hinner eftersom experterna är mycket färre. 

Författarnas utgångspunkt är att det inte finns någon återvändo, revolutionen är här: 

 

”Some professionals will seek to defend their endangered monopoly. The more enlightened will 

understand that knowledge is widely distributed, not controlled in a few ivory towers. The most 

powerful organizations will combine the know-how of professionals and amateurs to solve 

complex problems. That is true in astronomy, software development and online games. It should 

be the path that our health, education and welfare systems follow as well.”
9
  

 

Utifrån sin beskrivning av läget 2004 och framtiden, ger författarna rekommendationer för att stärka 

pro-amutövandet i samhället i stort. Incitamenten för de föreslagna åtgärderna vill göra alla 

politiska läger till lags. Leadbeater och Mills pekar på de demokratiska vinsterna av att stärka den 

sociala sammanhållningen genom att underlätta för dem som i nuläget inte har lika stora möjligheter 

att ägna sig åt avancerade fritidssysselsättningar, exempelvis lågavlönade arbetare. Samtidigt menar 

de att samhällets ekonomiska resurser inte kommer att räcka i framtiden. Då blir det nödvändigt att 

använda pro-ams som billiga resurser, eller para-professionals som de kallas i nedan citat: 

 

                                                 
8
Ibid. sidan 20. 

9
 Ibid. sidan 16. 



6 

 

”Given the costs of employing professionals and the low productivity of many public services, it 

has often been very difficult to expand service provision without incurring higher wage costs. To 

get around this bottleneck, public service ‘professionals’ should increasingly work alongside 

para-professionals and assistants – in classrooms, on the beat, in social care and hospital 

wards.”
10

  

 

Denna nytta med pro-ams öppnar för en rad frågor som berör gränsdragningar mellan amatörer, 

professionella och allt där emellan, i förhållande till arbetsmarknaden. Jag kommer att återkomma 

till de frågorna i uppsatsens diskussionsdel. 

 

Kultur utanför kulturlivet 

Rapporten Laboratorium för spontankultur
11

 hade som uppdrag av Malmö stad att definiera ett nytt 

begrepp, spontankultur, och hur denna typ av kultur kunde vara Malmö stad till gagn.
12

 Det slag av 

kulturutövande som beskrivs i rapporten är inte nödvändigtvis det samma som för dem jag har 

intervjuat. Det finns dock likheter så till vida att det handlar om kulturutövande som på något sätt 

faller utanför det institutionaliserade kulturlivets ramar. 

 

Enligt författarna Adam Arvidsson och Daniel Tjäder är spontankultur inte knutet till ett specifikt 

kulturellt område eller grupp av människor. Det handlar vare sig om institutionaliserad kultur eller 

om kultur inom föreningslivet. Aktörerna är tillfälliga konstellationer av hobbyister, professionella 

och pro-ams (Arvidsson och Tjäder använder Ledabeaters och Millers definition). De skapar något 

tillsammans i kortlivade projekt. När projektet är slut kan resultatet av projektet användas i helt nya 

projekt av helt andra grupperingar. Detta sätt att kreera i tillfälliga projekt som lever vidare genom 

att projektens resultat återanvänds i nya projekt, kallar Arvidsson och Tjäder för en transduktiv 

process. Enligt dem skiljer sig den spontankulturella skapande processen från det traditionella 

kulturlivets eftersom syftet inte är detsamma. En traditionell kulturell produkt skapas med krav på 

hantverksskicklighet för att upplevas av en publik medan det för de spontankulturella aktörerna 

framförallt allt handlar om att skapa meningsfulla sociala relationer, vilket enligt författarna även är 

                                                 
10

 Ibid. sidan 59. 
11

Adam Arvidsson och Daniel Tjäder (red.) (2008) Slutrapport – laboratorium för spontankultur. Malmö 

kulturförvaltning. 
12

Ibid. sidan 11. 
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en grogrund för ett aktivt och deltagande medborgarskap.
13  

 

 

I rapporten menar Arvidsson och Tjäder att kulturpolitiken och institutionskulturen följer samma 

kvalitetskriterier och på så vis utesluts andra kulturella produktionsformer, exempelvis s.k. DIY 

kultur
14

 som inte kräver formell utbildning. 

 

”Spontankultur kan således ge identitet åt en massa kreativa människor vars kulturproduktion 

inte på något enkelt sätt låter sig placeras i den existerande kulturpolitiken eller ryms inom 

utbildningsväsendet.”
15

 

 

Arvidsson och Tjäder diskuterar även spontankultur i förhållande till den kreativa ekonomin och 

kreativa industrier.
16

 De är kritiska mot vad de anser vara näringslivets och kreativa industriers sätt 

att profitera på kreativitet utan att behöva ge något tillbaka. Ett sätt att få en ”gratis lunch” av 

kreativt råmaterial
17

. När kreativa industrier befinner sig i monopol urholkas möjligheterna att tjäna 

sitt uppehälle som kreativ entreprenör. Korttidskontrakt, praktikantplatser och låga löner gör att de 

kulturarbetare som tillför kreativitet till industrin i slutändan flyttar någon annanstans eller byter 

yrkesbana.
18 

Ett exempel på detta är den typ av stadsutveckling där man vill använda spontant 

uppkomna kreativa miljöer för ekonomisk tillväxt som i förlängningen innebär en gentrifiering av 

dessa miljöer. Det som varit frizoner för mindre bemedlade kulturutövare blir istället en uppsnyggad 

men dyr stadsdel dränerad på kreativ energi.
19

 

 

                                                 
13

Ibid. sidan 32. 
14

  D.I.Y. står för Do It Yourself (Gör Det Själv) och kan röra sig om allt från heminredning till punkmusik eller konst. 

Enligt en definition är D.I.Y. att skapa själv istället för att konsumera. (http://en.wikipedia.org/wiki/DIY).   
15

 Adam Arvidsson och Daniel Tjäder (red.) (2008) Slutrapport – laboratorium för spontankultur. Malmö 

kulturförvaltning, sidan 41. 
16

Kreativ industri, även kallad upplevelseindustrin och under senare år kreativa näringar, är en branschbeteckning som 

gjorde sitt intåg i Sverige under 1990-talet.  Det finns diskussioner om vilken benämning som är bäst lämpad samt om 

skillnader mellan exempelvis upplevelseindustri och kreativa näringar, men de diskussionerna är inte intressanta för den 

här uppsatsen så jag lämnar dem därhän. Den definition som får gälla för denna uppsats är den som finns på 

Tillväxtverkets hemsida: ”Till området räknas verksamhet som har ett kulturellt och kreativt värde inom arkitektur, 

design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst samt upplevelsebaserat lärande.” 

Nedladdat 2012-09-30: 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/kulturellaochkreativanaringar.4.2951bcb412700b68b86800

01486.html. 
17

Adam Arvidsson och Daniel Tjäder (red.) (2008) Slutrapport – laboratorium för spontankultur. Malmö 

kulturförvaltning, sidan 36. 
18

Ibid. sidan 49. 
19

Ibid. sidan 45. 

http://en.wikipedia.org/wiki/DIY
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/kulturellaochkreativanaringar.4.2951bcb412700b68b8680001486.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/kulturellaochkreativanaringar.4.2951bcb412700b68b8680001486.html
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Gränsdragningar och relationer 

I antologin Kulturell ekonomi: skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället, 

redovisar Katarina Zambrell en enkätundersökning där kulturarbetare svarat på en rad frågor 

rörande deras syn på sitt arbete och sin identitet i rådande samhällsklimat. Hon hade två 

utgångspunkter för undersökningen. Den ena var hur nyttokravet på kultursektorn, och fokus på 

dess potential som tillväxtfaktor, påverkar kultursektorn och dess utövare. Den andra att dagens 

samhälle uppfattas som osäkert.
20

 

 

Även om det inte var det uttryckliga syftet med Zambrells undersökning finns i enkäten flera svar 

som både synliggör och problematiserar gränsen mellan professionell och amatör inom kulturella 

yrken. Gränsen blir till exempel tydlig när man diskuterar pengar och kulturellt arbete. Flera 

respondenter menar att kultur aldrig får stå i beroendeförhållande till ekonomi och den ”fria 

marknaden”. En respondent säger att hon arbetar med sin konst när hon är arbetslös och har A-kassa. 

En annan att kultursektorn fått dåligt rykte just av den anledningen eftersom någon icke införstådd 

kan tro att då kan vem som helst vara konstnär. Men Zambrell skriver även: 

 

”Dessutom framför flera av de äldre respondenterna farhågor över hur kulturverksamheten ska 

kunna fortleva utan ideellt arbete. De flesta kulturutövare har professionaliserats, det vill säga de 

begär numera ersättning för sin insats”.
21

  

 

I samma antologi skriver Kjell Arvidsson om en alternativ syn på musikindustrins kärnfunktion. 

Kapitlet kan närmast ses som ett inlägg i debatten kring tekniska landvinningar, som exempelvis 

möjligheten att dela och ladda ner musik, och hur det påverkar musikindustrin. Han menar att 

musikindustrin ursprungligen uppstod genom sammansmältningen av två fält: musik (kultur) och 

industri (ekonomi).
22 

Hans poäng är att om man förstår den inneboende konkurrensen mellan fälten 

i musikindustrin, och hur dessa i själva verket är motorn för musikindustrin, kan man även förstå 

den idé som är kärnan i verksamheten: att ha kunskapen eller positionen att välja rätt musik åt 

                                                 
20

 Katarina Zambrell (2007) Kulturarbetaren i en tillväxtorienterad samhällsdiskurs. Kulturell ekonomi : skapandet av 

värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället. Red, Lars Aronsson, Jonas Bjälesjö och Susanne Johansson. Lund: 

Studentlitteratur, sidan 229. 
21

 Ibid. sidan 241-242. 
22

 Kjell Arvidsson (2007) ”Cred” och ”Sell out”. Musikindistins paradoxala drivkrafter. Kulturell ekonomi: skapandet 

av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället. Red, Lars Aronsson, Jonas Bjälesjö och Susanne Johansson. 

Lund: Studentlitteratur, sidan 76. 
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lyssnarna/köparna.
23

 

 

I undersökningen har Arvidsson bland annat listat alla musikbolag i Sverige. Han anser att det är 

svårt att veta vilka verksamheter som ska finnas med på listan och han skriver att flera bolag på 

listan till och med är hobbyverksamhet.
24 

Han slår fast att även kända artister måste ha arbeten vid 

sidan av för att överleva, något som också andra typer av kulturarbetare är tvingade till.
25

 

Arvidssons svårigheter med att bestämma vilka som ska få hamna på listan är ett exempel på hur 

otydlig gränsen mellan amatör och professionell inom kulturell verksamhet kan vara.  

 

Att relationen mellan professionell och amatör inte är enkel, bland annat när det handlar om pengar, 

men även i fråga om kvalité och kompetens, finns formulerad i fler undersökningar. Per Hartman 

har skrivit en studie om amatörism inom den svenska kulturpolitiken och hur den utvecklats från 

1950 talet fram till idag. Han menar att det såväl historiskt som idag finns en oro hos 

yrkesverksamma konstnärer för att amatörismen ska urholka konstens kvalité och de professionellas 

försörjningsmöjligheter.
26

 

 

Jochum Stattin har gjort en etnografisk undersökning som beskriver hobbyismens utveckling i 

Sverige från efterkrigstiden fram till idag. Han menar gränsen mellan professionella och amatörer 

ofta är vag, vilket kan leda till komplicerade relationer mellan amatörer och professionella. 
27

 Stattin 

menar att hobbyismen under efterkrigstidens folkhemsbygge var ett sätt att institutionalisera 

fritidens sysslor, medan det på senare år har blivit ett sätt för individen att skapa sin identitet.
28 

Idag 

är våra fritidssysselsättningar lika viktiga som identitetsmarkörer som vårt yrke. Även om ett yrke 

är nödvändigt för att man ska kunna ha en fritid och resurser för en hobby. Stattin kritiserar att 

arbetsmarknadspolitiska och fackliga frågor framförallt rört arbetstid och lön men inte arbetets 

innehåll och möjlighet att tillfredsställa individen. Istället har fritiden blivit en ej fullgod 

kompensation
29

 som allt mer har kommit att handla om konsumtion som identitetsbygge, snarare än 

att skapa något nytt.
30

 Men bilden är inte entydig, för samtidigt skriver han: 

                                                 
23

Ibid. sidan 96. 
24

Ibid. sidan 80. 
25

Ibid. sidan 81. 
26

Per Hartman (2009) För nytta och nöje. En studie av amatörism inom den svenska kulturpolitiken. Linköping: LIU-

Tryck, sidorna 53-54. 
27

Jochum Stattin (2007) Hobbyentusiaster och folkhemsbyggare. Stockholm: Carlsson Bokförlag, sidorna 133-134. 
28

Ibid. sidan 118. 
29

Ibid. sidan 130. 
30

Ibid. sidan 132. 
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”Många säger i intervjumaterialet att det endast är genom denna verksamhet som det skapas 

utrymme för den egna kreativiteten och som man får upplevelser av kontroll och njutning. Att 

även lönearbete skulle kunna vara en lustfylld aktivitet förefaller de flesta vara en mer eller 

mindre suspekt tanke. Att upprätthålla en hobby blir individens sätt att försöka skapa en tillvaro 

på egna villkor.”
31

 

 

I Zambrells studie av kulturarbetarna finns inte samma syn på arbetet som endast till för brödfödan.  

Kulturarbetarna har en mycket engagerad attityd till arbetet. Arbetet i sig är det viktiga och pengar 

av underordnad betydelse.
32

 Många svar beskriver en tydlig koppling mellan yrkesval och identitet, 

medan gränsen mellan privatliv och yrkesliv är betydligt mer flytande, enligt Zambrell ibland till 

och med obefintlig eftersom de ”... valt sitt yrke utifrån ett stort fritidsintresse”.
33 

Samtidigt är det 

enligt Zambrell viktigare för kulturarbetaren att ge andra medmänniskor värdefulla upplevelser, än 

att skapa själv. Liknande svar har Kjell Arvidsson fått när han intervjuat musikproducenter. Han 

skriver att en stark idé inom musikindustrin i Sverige är att sprida musiken man tycker är bra. 

Pengar måste man förstås ha men att bli rik är inte intressant: ”Vår ide är väl att släppa musik som 

vi verkligen gillar. Det har aldrig varit för att tjäna pengar. Ett brinnande intresse helt enkelt”.
34

 

 

Största delen av den tidigare forskning jag funnit handlar i huvudsak om antingen professionella 

kulturutövare eller icke professionella kulturutövare. Den enda skrift som i första hand behandlar 

det som jag är intresserad av är The Pro-Am Revolution men det är ingen egentlig vetenskaplig 

skrift. Även om författarna stödjer sig på statistik i sin argumentation syftar skriften i första hand till 

att skapa nya policyers kring hur samhället ska förhålla sig till det begrepp som författarna skapar. 

Författarna till rapporten Spontankultur kommer delvis in på samma område som jag men även de 

är ute efter att skapa ett begrepp för att Malmö stad ska kunna använda sig av det som begreppet 

innefattar. Min utgångspunkt i den här uppsatsen är att kulturutövandet inte behöver legitimeras av 

att tjäna något annat syfte än att vara betydelsefullt för informanternas självidentitet. Jag vill lyfta 

sex individers berättelser om något som är av största vikt för deras liv, oavsett om deras 

                                                 
31

 Jochum Stattin (2007) Hobbyentusiaster och folkhemsbyggare. Stockholm: Carlsson Bokförlag, sidan 133. 
32

Katarina Zambrell (2007) Kulturarbetaren i en tillväxtorienterad samhällsdiskurs. Kulturell ekonomi: skapandet av 

värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället. Red, Lars Aronsson, Jonas Bjälesjö och Susanne Johansson. Lund: 

Studentlitteratur, sidan 241. 
33

Ibid. sidan 249. 
34

 Kjell Arvidsson (2007) ”Cred” och ”Sell out”. Musikindustrins paradoxala drivkrafter. Kulturell ekonomi: 

skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället. Red, Lars Aronsson, Jonas Bjälesjö och Susanne 

Johansson. Lund: Studentlitteratur, sidan 85 
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kulturutövande tillför ekonomin eller demokratin något värdefullt. Resultatet kanske kan ge 

slutsatser som är mer generella än det som rör sex individer, men mitt perspektiv är i första hand 

utövarna, något som även kommer att synas i mitt val av metod. Det jag hoppas tillföra med den här 

undersökningen är en djupare förståelse för utövarnas position mitt emellan och vid sidan av. 

 

TEORETISKA PERSPEKTIV 

Begrepp: professionell, amatör och mitt emellan 

För att börja i den enkla änden, enligt Svenska akademiens ordlista är professionell att vara 

yrkesskicklig som yrkesman
35

 och amatör är att vara en icke yrkesmässig utövare.
36  

Enligt 

Wikipedia definieras gränsen ”antingen genom utbildnings- och erfarenhetsnivå, eller genom 

inkomstnivå.”
37

 En utveckling av en liknande definition återfinns i Per Hartmans undersökning För 

nöje och nytta. En studie av amatörism inom den svenska kulturpolitiken.
38

 Här beskrivs det 

professionella som ”kvalité förvärvad genom utbildning och erfarenhet från yrkesliv” samt det som 

ger inkomst för såväl produktion som produkt. Till skillnad från amatören som är ”inriktad på 

utövning av en konstnärlig aktivitet och vars produkter många gånger stannar i bokhyllan eller 

byrålådan”.
39

 

 

Men de två begreppen amatör och professionell kan även användas för att beskriva kvalitén på en 

verksamhet. Att något utförs på ett amatörmässigt vis brukar ofta innebära ett mått av tafflighet 

oavsett om det är en yrkesperson som ligger bakom eller ej. Omvänt kan göra något proffsigt 

innebära att en icke yrkesverksam har ett förhållningssätt och besitter en kunskap som är att likställa 

med en yrkesverksams. Så som tidigare refererat definierar Leadbeater och Mills sin amatör-

proffshybrid, kallad pro-am, som en person som utför en hobbysyssla efter professionella standarder. 

Pro-ams är hängivna, har byggt upp skicklighet under en lång karriär och gjort uppoffringar för att 

nå dit de är.
40 

 En tangerande beskrivning av att utföra något på ett professionellt vis finns även i Per 

Hartmans bok. Han gör en skiss av begreppet amatör och till sin hjälp tar han bland annat en studie 

                                                 
35

Svenska akademiens ordlista, upplaga 13, sidan 617. 
36

Ibid. sidan 17. 
37

http://sv.wikipedia.org/wiki/Amatör (2012-02-27) 
38

Per Hartman (2009) För nytta och nöje. En studie av amatörism inom den svenska kulturpolitiken. Linköping: LIU-

Tryck. 
39

 Ibid. sidan 53. 
40

Charles Leadbeater och Paul Miller (2004) The Pro Am Revolution. How enthusiasts are changing our economy and 

society. London: Demos, sidan 20. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Amatör
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gjord av Lars Lindström, Novis eller expert. Om bedömning inom slöjd och hantverk.
41

 Här används 

motsatsparet novis/expert och syftet är att beskriva hur man definierar de två polerna på en glidande 

skala. Hartman översätter motsatsparet till amatör/professionell. Lindström menar att det som 

utmärker en expert är att de i sitt arbete aldrig gör avkall på kvalité. De har även goda kunskaper om 

arbetsprocessen vilket innebär att de kan förutse och undvika problem, till skillnad från novisen 

som möter problemen under genomförandet.
42

 

 

Pierre Bourdieu menar att alla konstnärer måste förhålla sig till intellektuella orienteringspunkter, 

ismer och andra referenser. Att kunna orientera sig i detta möjlighetsrum utgör skillnaden mellan 

professionell och amatör.
43 

En liknande definition finns hos Per Hartman. Han refererar till en 

avhandling av Spord Borgen Jorunn
44

. Hon har undersökt skillnader mellan amatör-bildkonstnärer 

och yrkesverksamma där den senare gruppen beskrivs som välorienterad vad gäller ”... innebörder 

av abstrakta begrepp, rådande hierarkier och utbildningsvägar”. De yrkesverksamma hade heller 

ingen önskan att bryta de mot rådande normerna.
45

 

 

Utifrån ovan beskrivningar av begreppen amatör och professionell, hur kan man då beteckna de 

personer jag intervjuat? Min utgångspunkt är som jag skrev i inledningen att de egentligen inte 

borde definieras som antingen eller. I diskussionsavsnittet kommer jag att återkomma till varför de 

jag intervjuat snarare befinner sig i ett gränsland mellan de båda begreppen. 

 

Efter ovan begreppsgenomgång ska jag nu presentera två teoretiska perspektiv som för denna 

undersökning kompletterar varandra; kultursociologi enligt Pierre Bourdieu och identitetsteori 

framförallt representerad av Anthony Giddens. Pierre Bourdieus teori om det sociala rummet ger 

mig verktyg att finna en struktur i de praktiker, värderingar och relationer som finns i breakarnas 

kultururövande (som jag tidigare skrivit kommer jag inte att göra en lika ingående analys av 

musikerkulturen).  Även om teorin om det sociala rummet i all väsentlighet berör individers relation 

till sin omvärld så sökte jag för denna uppsats även ett teoretiskt perspektiv som hade 

                                                 
41

Lars Lindström (2008) Novis eller expert. Om bedömning inom slöjd och hantverk. Om slöjd: slöjda för livet. Red. 

Kajsa & Lars Lindström. Stockholm: Lärarförbundets förlag. 
42

Per Hartman (2009) För nytta och nöje. En studie av amatörism inom den svenska kulturpolitiken. Linköping: LIU-

Tryck, sidorna 121-122. 
43

Pierre Bourdieu (1999), Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Diadalos, sidan 49. 
44

Jorunn Spord Borgen (1998) Kunskapens stabilitet og flyktighet,om forholdet mellom amatører og profesjonelle i 

kunstfeltet. Bergen: Universitetet i Bergen. 
45

Per Hartman (2009) För nytta och nöje. En studie av amatörism inom den svenska kulturpolitiken. Linköping: LIU-

Tryck., sidan 121. 



13 

 

självidentiteten som utgångspunkt. Av den anledningen har jag valt att komplettera Bourdieus teori 

med Anthony Giddens teori om hur självidentiteten formas av de specifika drag som finns i det 

moderna samhället. Genom att placera mitt material i det teoretiska ramverket får jag en djupare 

förståelse för den situation de jag intervjuat befinner sig i och hur den hänger samman med dagens 

samhälle.  

 

Dessa två teoretiska perspektiv har tillsammans gjort det möjligt för mig att analysera det 

sammanhang mina informanter är en del av samt kopplingen mellan sammanhanget och deras 

upplevelse av sin självidentitet. I ljuset av varandra blir deras olika utgångspunkter väl synliga 

vilket i sin tur gör det tydligare för mig på vilket sätt jag kan använda deras teorier för att få en 

djupare förståelse för uppsatsen material. Det blir tydligare vilken utkikspunkt jag får med hjälp av 

respektive teoretiker. Där Bourdieu kan tyckas rigid i sin syn på individens självständighet i 

förhållande till sin position i samhället, kan Giddens verka ge individen ett mycket stort spelrum i 

skapandet av sig själv. Jag anser dock inte att det är två motstridiga teoribildningar utan att de 

diskuterar liknande idéer ur två olika perspektiv. När Giddens diskuterar rutiner och vardagens 

konventioner som en skyddshinna mot ångesten som en osäker värld kan skapa, ser jag det som 

ytterligare en dimension av Pierre Bourdieus beskrivning av begreppet habitus. Men för att inte 

riskera att ta saker i fel ordning: vidare till en genomgång av Pierre Bourdieus och därefter Anthony 

Giddens teoribildningar med extra fokus på det som är användbart för den här uppsatsen och 

kompletterade av den svenska forskaren Jonas Stiers beskrivning av det minst sagt komplexa 

begreppet identitet.  

 

Kultursociologi enligt Pierre Bourdieu 

Socialt rum 

Pierre Bourdieu beskriver det sociala rummet som ett rum av relationer där varje aktör definierar 

och definieras utifrån hur hans eller hennes position relaterar till alla andra positioner i rummet. 

Analogin med rummet blir självklar eftersom det sociala livet handlar om närhets- och 

avståndsrelationer.
46

 Han kritiserar klassteorier för att ta klasser som endast finns på papperet för 

reella. Samtidigt menar han att om man vill mobilisera en grupp politiskt är det lättare att mobilisera 

en grupp människor som är nära varandra i det sociala rummet eftersom de har fler gemensamma 

                                                 
46Pierre Bourdieu (1999) Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Diadalos, sidan 17. 
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referenspunkter, praktiker och normer.
47

 

 

Det sociala rummet måste skapas genom samarbete och konflikt men det sker inte i ett tomrum 

eftersom varje aktör befinner sig på en punkt i det sociala rummet och denna position styr hur han 

eller hon uppfattar det sociala rummet. Bourdieu kallar det relationen mellan objektiva strukturer 

och subjektiva konstruktioner. 

 

Habitus 

Habitus är produktion av praktiker och produkter samt förmågan att särskilja och värdera dessa.
48 

Vad man gör, hur man gör det och vad man anser vara bra och dåligt ser Bourdieu som ett system 

som på en gång strukturerar och är strukturerat. Habitus är generativt och på samma gång en 

produkt i sig självt. Det vill säga ett specifikt habitus producerar sina praktiker men är också själv 

en produkt av sina specifika omständigheter. Olika existensbetingelser producerar olika habitus - 

olika system av praktiker, som värderade av aktörer i det sociala rummet, uppfattas som olika 

livsstilar. På så vis kan en livsstil berätta något inte bara om en aktörs preferenser utan även om 

vilken position hon eller han har i det sociala rummet. Bourdieu menar att uppdelningen av det 

sociala rummet i klasser kan förstås i motsatspar, som exempelvis högt/lågt. Dessa motsatspar blir 

principer för hur olika habitus struktureras.
49

 Smak, politisk åsikt, val av sportaktivitet, sätt att 

skaka hand särskiljer och binder samman aktörerna i det sociala rummet. Men att särskilja sig är 

inte entydigt med att bli betydelsefull. Enligt Bourdieu är det de dominerande i det sociala rummet 

som har god smak och det vet även de som är dominerade.
50

 

 

Fält 

Ett fält i Bourdieus mening är en samling institutioner, praktiker och aktörer som tillsammans bildar 

en relativt autonom struktur av relativa positioner. Varje fält har sin specifika logik som är 

bestämmande för fältets specifika kapital och praktiker. Så här förklarar Bourdieu förhållandet 

mellan ett fälts logik, kapital och praktiker i Distinktionen: 

 

                                                 
47Ibid. sidan 22. 

48Pierre Bourdieu (1994) Kultursociologiska texter. I urval av Donald Broady och Mikael Palme. Stockholm/Stehag: 

Brutus Östlings Bokförlag Symposiun, sidan 289. 

49Ibid. sidorna 299-300. 

50Pierre Bourdieu (1999) Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Diadalos, sidorna 19-20. 
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”Varje fälts specifika logik bestämmer vilka egenskaper som är gångbara på just den marknaden, 

vilka som är relevanta och verksamma i det aktuella spelet, och som i förhållande till detta fält 

fungerar som specifikt kapital och därigenom som förklarande faktor till praktikerna.”
51

 

 

Fältets aktörer agerar utifrån fältets möjligheter och begränsningar och utifrån den position de har i 

fältet. Beroende på vilken position en aktör har vid ett givet tillfälle strider hon eller han för att 

antingen förändra eller bevara fältets maktförhållanden. När Bourdieu tar konstfältet som exempel 

påpekar han att former (stilar) blir vapen och insatser i striden.
52 

Han menar även att i och med att 

man 'väljer läger' i en strid, sätter man gränser för vilka val man kan göra utifrån sin position.
53 

Striden om fältet och den spänningen mellan positioner i fältet den genererar, är avgörande för 

fältets förändring. Bourdieu tillägger att yttre strider och omständigheter även spelar roll oavsett hur 

autonomt ett fält är.
54 

Men för att kunna förstå förändringar i ett fält på grund av till exempel en 

ekonomisk kris eller tekniska landvinningar, måste man först förstå fältets specifika regler och dess 

grad av autonomi.
55

  

 

Bourdieu använder bland annat konstnärsfältet för att beskriva hur ett fält kan utveckla och behålla 

autonomitet. Det unga konstnärsavantgardet revolterar genom att ”förädla” sin konst i förhållande 

till det erkända som det förkastar. Det är en historisk process som upprepas där nästa generation gör 

revolt genom att förkasta och förändra utifrån sina konkurrenter och så vidare. I slutänden kan man 

bara förstå ett konstverk om man känner till fältets interna historia snarare än de händelser i 

samhället som är samtidiga med produktionen av verket. Fältet har i den processen blivit alltmer 

autonomt i förhållande till resten av samhället.
56

 

 

Symbolisk ekonomi 

Bourdieu skiljer på ekonomisk ekonomi och symbolisk ekonomi där den första är vad den är; saker 

har ett pris och man vinner inget på att låtsas något annat. Symbolisk ekonomi har däremot alltid 

praktiker med dubbla sanningar som är paradoxala. Dubbelheten består av en subjektiv sanning och 

en objektiv verklighet där sociologens uppgift är att avtäcka den senare. Vi lever i de dubbla 
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sanningarna genom ett personligt självbedrägeri som understöds av ett kollektivt självbedrägeri som 

i sin tur bygger på objektiva och mentala strukturer.
57

 Just eftersom den symboliska ekonomin 

opererar genom dubbla sanningar kan den vidmakthålla och dölja dominansrelationer. Bourdieu 

kallar det symboliskt våld och exemplifierar bland annat med hur eleven lyder läraren utan att 

uppfatta att det finns något val eftersom det symboliska våldet grundar sig på kollektiva 

förväntningar.
 58

 

 

I en symbolisk ekonomi krävs ett symboliskt konstruktionsarbete som syftar till att dölja den 

objektiva handlingen. Bourdieu tar exemplet gåva och gengåva och vilka praktiker som behövs för 

att dölja att det rör sig om ett utbyte och på så sätt förvandla en ekonomisk (i betydelsen pengar) 

transaktion till symboliskt kapital. Genom att låta det gå lagom lång tid mellan gåvan och gengåvan 

lägger man till en viss osäkerhet - kanske får man inget tillbaka? Den som gav den första gåvan kan 

på så sätt fortsätta känna sig givmild och den som fått gåvan behöver inte känna sig stå i skuld.
59

 

När man handlar i enlighet med den symboliska ekonomin tjänar man symboliskt kapital i form av 

exempelvis goda egenskaper så som att vara givmild. Symboliskt kapital är gemensamt för alla 

medlemmar i en grupp och det utgörs av insatser i såväl individuella som kollektiva strategier.
60

 

 

Spela spelet 

Varje fält har sin uppsättning av spelregler. Det kan vara spelregler som för en utomstående kan te 

sig helt irrationella. Befinner man sig inte på ”insidan” kan man inte särskilja och värdera det 

symboliska kapital som aktörerna i fältet har och strider om. Den verkligt insatte ser istället 

spelreglerna som helt självklara. Den som lyckas bäst på fältet är den som inte bara kan spelreglerna, 

det är den som är spelet. Bourdieu beskriver det som att dessa insatta har en känsla för spelet precis 

som en duktig fotbollsspelare har bollkänsla.
61

 Intressant paradox i sammanhanget är att aktörer 

som strider mot varandra i ett fält samtidigt står på samma sida eftersom de godkänner fältets 

specifika spelregler som en självklarhet. Annars skulle de inte ha något att strida om.
62
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Identitetsteori 

Som jag tidigare beskrivit har jag valt att fokusera det identitetsteoretiska perspektivet på Anthony 

Giddens eftersom han strävar efter att förklara sambandet mellan den enskilda individens 

självidentitet och det globala samhället idag. Utifrån Giddens bok Modernitet och självidentitet. 

Självet och samhället i den senmoderna epoken
63

 kommer jag återge de övergripande dragen i hans 

teori samt gå in djupare på några specifika tankegångar som är viktiga för min analys. Jag kommer 

även att använda mig av Jonas Stiers klargörande genomgång av människans identitet som han 

presenterar i boken Identitet. Människans gåtfulla porträtt.
 64

 

 

Modernitetens specifika drag 

Tidsrummets utsträckning 

Anthony Giddens menar att nu, för första gången i världens historia, är varje enskild individ 

sammanlänkad med hela världen.
65 

En förutsättning för den utvecklingen har varit att tiden och 

platsen inte längre är beroende av varandra. Samtidigt, just eftersom tiden och platsen skiljs åt, kan 

de återförenas över avstånd. Ett tydligt exempel är att vi har en global tidräkning som gör att vi kan 

organisera komplexa globala system som sträcker sig över såväl rummet som tiden. Giddens 

beskriver det som att ”tidsrummet” sträcks ut: ”De här handlingarnas 'när' är direkt förbundna med 

handlingarnas 'var' men inte som i förmoderna epoker via platsens mediation.”
66

  

 

Urbäddning 

Många teoretiker som diskuterar det specifika med moderniteten beskriver en 

differentieringsprocess. Giddens diskuterar samma sak men väljer att skapa ett eget begrepp: 

urbäddning, som även skulle kunna översättas med urlyftning. Det handlar om mekanismer som, på 

grund av tidrummets utsträckning, lyfter sociala relationer ur sitt sammanhang och återaktiverar 

dem på en annan plats vid en annan tidpunkt. Dessa urbäddningsmekanismer är en förutsättning för 

de abstrakta system som moderniteten bygger på.
67
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Abstrakta system 

Giddens menar att det finns två typer av abstrakta system: expertsystem och symboliska system. 

Den senare typen av system refererar till symboliska tecken som fungerar oavsett kontext eftersom 

de har ett standardvärde. Det tydligaste exemplet är det globala monetära systemet. Expertsystem är 

system för expertis som rör allt från ingenjörskonst till medicin och kostrådgivning.
68

 Giddens är 

noga med att påpeka att det inte handlar om en experternas välde över lekmännen. Vi är alla 

experter på något och lekmän inom det mesta. Kunskapen är så specialiserad inom varje område att 

det är omöjligt att ha överblick, något som ger expertsystemen destruktiva drag. Resultatet av 

spetskunskap, att man fördjupar sig i ett problem, blir att man ej ser konsekvenserna av problemet 

eller dess lösning inom ett annat område. På så vis skenar utvecklingen utom vår kontroll.
69

  

 

Självidentitet i ett modernt samhälle 

Risk och tillit är centrala begrepp i Giddens analys av moderniteten. Tillsammans utgör de länken 

mellan hur vi skapar vår självidentitet och modernitetens reflexiva och osäkra karaktär som kräver 

att vi både har tillit till det okända och att vi hela tiden omvärderar vår kunskap om oss själva i 

världen. Jag kommer först beskriva varför Giddens anser att risk och tillit är grundläggande drag i 

moderniteten. Därefter följer några teorier som Giddens tar upp angående hur självidentiteten 

utvecklas hos ett spädbarn. Jag tar med detta för att visa kopplingen mellan individ och 

sammanhang och för att ge en bas för de tankar som mer direkt rör denna uppsats 

undersökningsområde.  

 

Risk 

Giddens menar att i det moderna samhället blir vår kunskap om världen, och vad självet är i 

förhållande till den, alltmer reflexiv. Trots att Upplysningens föresats var att ersätta mystik med en 

upplyst kunskap om det rätta, har det istället lett till en reflexivitet som sätter den säkra kunskapen 

ur spel. Vi vet att ny kunskap kommer att komma. Den kommer att förändra världen, vad vi vet om 

den och vad vi gör i den. Detta är inte endast ett vetenskapligt tvivel utan ett existentiellt bekymmer 

för oss alla.
70

 Dessutom finns det inte bara ett sätt att ”se på saken” utan oftast finns det olika 

versioner att välja mellan. Om jag har ont i ryggen, finns en mängd olika behandlingssätt som 

dessutom kan utesluta varandra. Jag kan välja att gå till vårdcentralen, naprapaten, träna yoga, få 

healing, meditera och så vidare. 
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Vi kan inte kontrollera utvecklingen av de komplexa abstrakta systemen och dess konsekvenser.  

Giddens menar att vi lever i ett risksamhälle just eftersom vi inte kan förutsäga händelseförloppet 

utan måste leva med en reflexiv och beräknande inställning till vårt handlande. Hela tiden tar vi 

ställning till olika möjligheter och väljer det vi tror är den bästa vägen.
71

 

 

Tillit och abstrakta system 

Att leva med de abstrakta systemen förutsätter att vi har tillit till det vi inte kan ha direkt kunskap 

om. Jag litar på att elektriciteten är säker hemma, att läkaren ger rätt ordination för mitt 

ryggproblem, att 100 kronor är värt 100 kronor.  Även om vi inte kan undslippa moderniteten menar 

Giddens att ”Tillit flyter ofta samman med ett pragmatiskt accepterande: det är en sorts 'kohandel' 

som individen bedriver med modernitetens institutioner”.
72

 Tillit ligger till grund för en mängd 

vardagliga val men Giddens ser det inte som att vi hela tiden tar medvetna beslut om varje detalj av 

vårt vardagliga handlande, utan det rör sig snarare om en generell mental inställning.
73

 Begreppet 

tillit blir viktigt för att förstå sambandet mellan självidentiteten och hur det moderna samhället 

struktureras. 

 

Tillit och utvecklingen av en ontologisk trygghet 

Möjligheten att känna tillit växer fram, när spädbarnet skiljer sin identitet från omsorgspersonernas 

identitet och istället utvecklar en tro (tillit) på att omsorgspersonerna återvänder om de försvinner. 

Även det som vi inte har direkt kontakt med, finns. Giddens refererar till D W Winncott och 

beskriver hur rutiner är en viktig komponent i den processen som, om det går bra, leder till en 

känsla av ontologisk trygghet hos individen. Men även om Giddens beskriver rutiner som ett vaccin 

mot ångest, är nästa steg att tilliten blir en förutsättning för att vara kreativ och våga ”ta språnget ut 

i det okända”. 
74

 

 

Rutiner och konventioner i vardagen fortsätter att vara viktiga för hur vi handskas med att leva i 

samhället. Om vi handlar enligt konventionerna får vi förväntade reaktioner och det ger oss en 

känsla av att allt är som det ska och, precis som i den tidiga utvecklingen av jaget, bidrar detta till 
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känslan av ontologisk trygghet. Det är en gemensam verklighetsram som dock inte går att 

bevisa.
75

 ”Denna ordning är solid och konstant – och ändå kan en blick från en person, ett visst 

tonfall, ett förändrat ansiktsuttryck eller en gest få denna ordning att rämna.”
76

 Giddens ser detta 

sätt att leva tillsammans och bekräfta varandras handlingar och uppfattningar, som 

en ”skyddshinna”. Om den slits itu, på grund av till exempel en personlig kris, får vi ångest. 

Verkligheten är inte längre verklig utan möjlig att ifrågasätta i dess mest grundläggande aspekter: 

rum, tid, kontinuitet och identitet, allt det som vi i normala fall tillsammans tar för givet.
77

 

 

Skam och stolthet 

Giddens menar att skam snarare än skuld, är ett djupare och mer typiskt problem i ett modernt 

samhälle. Skuld handlar om att ha gjort något fel enligt gällande konventioner. Skam handlar om 

självets integritet och känslan av otillräcklighet och kan kopplas direkt till tillit: man skäms för att 

man inte är bra nog och är därför rädd för att man därför ska bli lämnad. Skam fräter på den 

ontologiska tryggheten. ”Motsatsen till skam är stolthet eller självaktning: tilltron till integriteten 

och värdet av självidentitetens berättelse”
78

 På samma sätt är uppsökandet av risker ett sätt att vara 

stolt över sin kapacitet och sitt själv: ”Att behärska sådana faror utgör en självhävdelse och en 

uppvisning, för självet och för andra, att man klarar av svåra förhållanden. Det är rädslan som 

skapar spänningen, men det är också rädslan som transformeras till behärskande.”
79

  

 

Dekvalificering och rekvalificering 

En konsekvens av moderniteten och att vi inte har samma genomgripande kunskap om vår vardag 

som man hade när kunskapen var mer lokalt förankrad, är en så kallad dekvalificering. Samtidigt är 

vi kunniga inom de områden där vi handlar och till viss del påverkar vi även systemen. ”Som ett 

resultat av återtillägnelseprocesserna har det skapats ett oändligt antal rum mellan å ena sidan 

lekmannamässiga uppfattningar och handlingssätt och å andra sidan de abstrakta systemens sfär.” 
80

 

Giddens ställer dekvalificeringen mot en rekvalificering där man själv skaffar sig kunskap om ett 

område för att kunna göra kvalificerade val istället för att helt lita på en expert. I en värld utan en 

absolut auktoritet, där kunskapen hela tiden kan revideras, finns möjligheten att själv leta efter det 
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som passar ens situation och person bäst.
81

 

 

Giddens använder även termerna maktlöshet kontra tillägnelse när han beskriver psykologiska 

dilemman som den moderna människan befinner sig i. Även om man har tillit till ett system, har 

man sällan möjlighet att påverka systemet i någon större utsträckning. Samtidigt ger tillit till 

systemet nya möjligheter. Giddens påpekar även att: ”Upplevelsen av maktlöshet som psykiskt 

fenomen är naturligtvis alltid relaterat till såväl individens mål, projekt och ambitioner som till 

fenomenvärldens sammansättning.”
82

  

 

Att skapa sin självidentitet 

Det reflexiva projektet 

I ett förmodernt samhälle bestämdes självidentiteten tydligare av yttre faktorer och auktoriteter än i 

ett modernt samhälle där vi snarare skapar vår självidentitet som ett reflexivt projekt. Istället för att 

ens identitet fastläggs genom generationernas cykel, den plats man föds på, släktband eller 

traditionernas påbud, har man idag större frihet såväl som mindre guidning när man ska ta ställning 

till vilka val som är bäst.
83

 Man kan se det som att friheten att välja även innebär ett ansvar att välja 

rätt. Tryggheten i vad som är rätt val finns inte lika tydligt ”av sig själv” längre, utan vi måste lägga 

ner möda på att skapa tryggheten när vi väljer vem vi vill vara.
84 

Dessutom skapas detta reflexiva 

identitetsprojekt utifrån kunskaper och erfarenheter som kan vara globala och medierade.
85

 Giddens 

menar att utvecklingen av moderniteten aldrig ens kunnat komma till stånd utan utvecklingen av 

reproducerbara medier som kan lagra och sprida kunskap och information över tidrummet.
86 

Den 

stora mängd information vi kan tillägna oss genom medier gör att antalet valmöjligheter ökar 

enormt. Det underblåser även utsträckningen av tidsrummet eftersom vi får nära kännedom om 

händelser långt bort som sedan blir en del av vår situerade erfarenhet.
87 

Giddens påpekar dock att vi 

väljer och väljer bort förmedlad information baserat på det som passar oss, som ger minst dissonans 

med vår erfarenhet.
88
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Men att yttre faktorer, exempelvis släktband, inte lika tydligt bestämmer vem vi är ska enligt 

Giddens inte ses som att individen blir mer isolerad, tvärtom: ”Drivkraften att skaffa sig – en 

reflexiv – kontroll skjuter ut självet i omvärlden på ett sätt som inte har någon egentlig motsvarighet 

i tidigare epoker.”
89

 

 

Kontinuitet och brytpunkter i livsberättelsen 

Jonas Stier beskriver begreppet livshistoria eller ”biografi” som den totala summan av vad vi har 

varit, är och kommer att bli. Han menar att när vi berättar om oss själva och våra liv, skapar och 

omskapar vi vår biografi. Vi är aldrig desamma från en stund till en annan. Med livshistorien får 

livet kontinuitet vilket ger en känsla av en hel och trygg identitet. Uttrycket att vara en och samma 

innehåller två dimensioner av identitet: vara en enhet och att vara samma över tid. En någorlunda 

sammanhängande identitet över tid.
90

 

 

Också Giddens menar att en normal självidentitet behöver ha en känsla av kontinuitet, att man kan 

hålla igång sin livsberättelse i mötet med omvärlden.
91

 Om berättelsen om vem man är inte stämmer 

överens med ens handlade, kommer känslan av att man låtsas. Giddens exemplifierar med hur 

vardagsrutiner i ett förhållande blir falska när den ene har hemliga planer på att skiljas. Men 

vanligtvis är det rutinerna som blir falska, inte självidentiteten.
92

 

 

Jonas Stier beskriver i sin bok så kallade ”turning points” som händelser då den föreställda linjära 

biografin bryts och ger självbiografin och identiteten ny riktning. Det kan vara både valda händelser 

som att byta jobb och gifta sig eller sådant man inte kan styra själv som att bli svårt sjuk.
93

 Stier 

menar att diskontinuiteten är utvecklande och en naturlig del av livet. En identitetskonflikt så som 

en livskris bidrar till att nytt kommer till och annat faller bort, samtidigt som vi förblir mer eller 

mindre desamma. Anledningen till att identitetskonflikter är obehagliga är att de riskerar att göra 

våra identiteter instabila och splittrade. I extrema fall leder det till personlighetsklyvning.
94

 

 

Giddens diskuterar liknande brytpunkter i livsberättelsen men han kallar dem ödesdigra 
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ögonblick.
95

Han sätter dem i kontrast till vardagslivet som betraktas mindre avgörande för 

livsberättelsen. Men även vardagen har mer eller mindre betydande aktivitetsformer när det gäller 

hur man formar sitt liv. En sådan åtskillnad är arbetstid och fritid, där den första ses som mer 

avgörande för hur livet utvecklas än den senare. Giddens hänvisar till Goffmans analys av uttrycket 

'att slå ihjäl tiden.' ”Den tid som ska slås ihjäl kallas intressant nog ofta för 'fritid' – en tid som fylls 

ut mellan de mer avgörande livssektorerna.”
96

 

 

Livsstil, livsplaner och livsstilsektorer  

Livsstil är enligt Giddens inte bara ett sätt att visa upp vem man vill vara genom att konsumera. Det 

är en del av hela det reflexiva projektet som självidentiteten innebär i ett modernt samhälle. Vilken 

form av behandling jag väljer för mitt ryggproblem blir en del av min livsstil, av det jag väljer att 

tro på och av min självidentitet. Giddens avgränsar inte heller livsstil till något som hör fritiden till, 

utan även valet av arbete är en del av den livsstil vi väljer.
97

 I och med samhällets reflexiva och 

mångfacetterade karaktär finns det en mängd olika livsstilsval och alltså en mängd möjliga 

framtider. Att planera sitt liv framåt blir därför viktigt. ”Livsplaner är det grundläggande innehållet i 

självets reflexivt organiserade bana.”
98

 

 

I ett förmodernt samhälle förhåller sig valet till hur det bör vara. Dåtiden koordineras med nutiden 

genom en trohet mot traditionen.
99 

I ett modernt samhälle är nutiden istället platsen där framtiden 

skapas. Framtiden blir ett öppet landskap av möjligheter och risker som inbjuder: ”till att låta sig 

kolonialiseras och invaderas av kontrafaktiska tankar och riskbedömningar” vilket Giddens kallar 

just kolonialisering av framtiden.
100

 Detta gäller såväl samhällets institutioner som dess individer. 

 

Även för människor med ringa ekonomiska eller sociala resurser finns det möjlighet att tillägna sig 

livsstilar. Att sitta fast i en tradition är inte samma sak som att sitta fast i ett getto, det är olika typer 

av möjligheter som går förlorade. Giddens menar att i getton kan traditionens grepp vara ännu 

svagare än på andra platser och människorna som bor där gör motstånd mot sin tillvaro genom att 
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använda sin kreativitet och skapa helt nya livsstilar.
101

 

 

Att välja en livsstil kan behöva ske på bekostnad av att kunna vara en del av en annan. Samtidigt 

kan vi befinna oss i flera olika handlingsmiljöer. Vi gör en aktivitet på kvällen och en annan på 

dagen och det kan vara sinsemellan helt olika kontexter. Giddens beskriver det som att vi har olika 

livsstilsektorer: ”En livsstilssektor är ett tidsrumsligt 'utsnitt' av en individs handlingsrepertoar, som 

kännetecknas av en relativ konsistens och strukturerad uppsättning praktiker.”
102

 

 

Om en person måste anpassa sig och sin framtoning så att det passar den situation han eller hon 

befinner sig i, vilken blir då personens sanna identitet? Jonas Stier menar att i och med att 

identiteter får sin innebörd i dramaturgiska framträdanden, där vi är både den vi känner oss vara och 

den som andra uppfattar oss vara, finns det egentligen inget facit mot vilket vi kan bedöma 

sanningshalten i vår identitet.
103 

En objektivt riktig kunskap är inte intressant. Det som har betydelse 

är vad man tror är sant. 

 

Mängden av olika handlingsmiljöer som vi befinner oss i kan ändå ses som fragmenterande. Men 

Giddens vänder även på myntet och menar att ”En person kan använda sig av mångfalden för att 

skapa en distinkt självidentitet, som på ett positivt sätt inkorporerar element från olika miljöer till en 

sammanhängande berättelse.”
104

 Jonas Stier beskriver samma sak men ur ett lite annorlunda 

perspektiv när han citerar ur Seija Wellros bok Språk, kultur och social identitet: ”Sättet att tala och 

bete sig varierar visserligen från en situation till en annan men känslan av att man själv är 

oföränderlig består. Identiteten är därför mindre föränderlig än de roller man uppträder i. De unika 

personliga egenskaperna gör att man alltid är lite mer än summan av alla sina roller.”
105

 Trots att vi 

rör oss i många olika miljöer där vi beter oss olika och antar olika roller, så är vi ändå en och 

samma person, en självidentitet. 
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METOD 

Detta kapitel är uppdelat i tre avsnitt. I det första vill jag visa vilken syn på kunskapsproduktion 

denna uppsats är baserad på och vilka metodval den har genererat. Därefter beskriver jag 

undersökningens genomförande, från min egen bakgrund till hur jag valt att strukturera intervjuerna 

utifrån undersökningens kunskapssyn. Slutligen presenterar jag intervjuernas teman och frågor.   

 

Kunskapssyn 

Steinar Kvale beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett redskap för att få fördjupad 

förståelse för den intervjuades livsvärld.
106 

En förutsättning för att jag som intervjuare ska kunna 

förbereda och genomföra en intervju med ett givande resultat är att jag redan besitter kunskap om 

den intervjuades livsvärld och de teman som jag vill undersöka. Utan förkunskap skulle det bli 

svårare att till exempel ställa relevanta följdfrågor under intervjun eller veta vilka av den 

intervjuades berättelser som skulle vara fruktbara att fördjupa. Andra sidan av förförståelsens mynt 

är att jag riskerar att tro mig veta svaren innan jag fått dem. Att jag och den jag intervjuar är så 

samstämmiga i vår kunskap om ämnet att jag inte upptäcker motsägelser. 

 

I en traditionell fenomenologisk kunskapstradition vill man finna en väg runt det problemet genom 

att söka kunskap om det direkt upplevda för att finna ett fenomens ”rätta jag”. Forskaren tar ett 

fenomen och tittar på det ur så många olika vinklar som möjligt. De egenskaper som är 

återkommande och som framträder oavsett vinkel är fenomenets ”väsen”. I denna process behöver 

forskaren göra kunskapssökandet så förutsättningslöst som möjligt genom att sätta sina 

förkunskaper inom parentes.
107 

Jag ser det inte som möjligt att på det sättet låtsas vara naiv, även om 

jag instämmer i att man måste förhålla sig kritisk till sina egna föreställningar om världen för att 

kunna förstå något nytt. 

 

Jonas Stier beskriver en kvalitativ intervju som ett samspel mellan forskaren och intervjupersonen 

där den senares livsberättelse konstrueras i det ögonblick den berättas.
108 

Vi konstruerar våra liv 

retroaktivt. I antologin Kulturens fält beskriver Erik Peurell hur författaren Jan Fridegård förändrat 

berättelsen om hur han började sin författarbana utifrån hur hans karriär som författare utvecklade 
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sig. I Peurells analys är det inte själva friserandet av självbiografin som är intressant utan vad det 

sade om det fält Fridegård tillhörde.
109

 Det är berättelsen berättad i ett specifikt sammanhang som är 

utgångspunkten för analysen. Detta är även det perspektivet på kunskap jag kommer att använda i 

den här undersökningen. Således placerar jag mig i närheten av en postmodernistisk 

kunskapsteori. ”Kunskapen finns varken inom en person eller i världen utanför personen utan 

existerar i relationen mellan personen och världen.”
110

 

 

Att söka skillnader och likheter 

Man skulle kunna skilja mellan två olika utgångspunkter för insamlande och analys av ett material. 

Den ena där man söker efter likheter för att finna gemensamma strukturer så som man exempelvis 

gör i ett traditionellt fenomenologisk väsenskådande (som beskrivs ovan) eller i en hermeneutisk 

cirkelanalys där man skiftar mellan analys av delar och helhet tills man uppnått en samstämmighet i 

materialet.
111

 För denna undersökning skulle detta perspektiv syfta till att undersöka om 

intervjupersonernas position mitt emellan professionell och amatör på något sätt knyter dem 

samman. Om där finns gemensamma nämnare och vad det säger om deras belägenhet. 

 

Den andra utgångspunkten skulle vara att istället söka efter skillnader. Att anamma ett dialektiskt 

förhållningssätt och söka efter motsättningar och inkonsekvenser i materialet. Även här kan jag 

relatera till uppsatsens syfte eftersom jag är intresserad av att undersöka om de jag intervjuar har 

olika mål och förutsättningar beroende av det kulturområde de verkar inom. 

 

Jag kommer alltså försöka att använda båda dessa perspektiv, inte bara i analysen utan även i 

förberedelserna och genomförandet av intervjuerna. Jag skulle även vilja inflika att en anledning till 

att jag väljer kvalitativa intervjuer är den metodens möjlighet att i en fördjupad detaljrikedom finna 

just det mångfacetterade och inkonsekventa i livet, snarare än att uppnå consensus. 
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Forskarens roll 

I boken Weight of the World. Social Suffering in the Contemporary Society
112 

presenterar Pierre 

Bourdieu och hans kollegor en rad kvalitativa intervjuer. Boken avslutas med ett kapitel där 

Bourdieu diskuterar sin syn på intervjumetodik. Kapitlet syftar till att ge läsaren förståelse för 

vilken kunskap som intervjuerna genererat.
113 

 Bourdieu menar att intervjusituationen alltid i någon 

mån kommer att bestämmas av deltagarnas förutfattade meningar om varandra. Likaså att relationen 

mellan forskaren och den som blir intervjuad alltid kommer innefatta något mått av symboliskt våld. 

Till skillnad från den kvantitativa forskningsintervjun försöker inte en forskare som genomför 

kvalitativa intervjuer att konstruera en neutral intervjusituation. Istället försöker denne förstå alla de 

parametrar som påverkar förberedelserna, själva intervjun och de som deltar i den.
114

 

 

I kvalitativa intervjuer blir forskarens person ett verktyg i sig. I Den kvalitativa forskningsintervjun 

betonar Steinar Kvale flera gånger vikten av hantverksskicklighet när man genomför kvalitativa 

intervjuer: 

 

”Med hantverksskicklighet menar vi behärskningen av en form av produktion som kräver 

praktiska färdigheter och personliga insikter som förvärvas genom träning och praktik. Ett 

hantverk lär man sig genom lärjungeskap i en praktikbaserad gemenskap, genom observation och 

imitation av goda exempel och genom att få återkoppling på sina egna handlingar.”
115

 

 

Kvale tar hjälp av Bourdieu när han diskuterar fördelarna med detta tillvägagångssätt. Kvale citerar 

bland annat detta avsnitt ur Weight of the World: 

 

”Only the reflexivity synonymous with method, but a reflex reflexivity based on a craft, on a 

sociological "feel" or "eye," allows one to perceive and monitor on the spot, as the interview is 

actually taking place, the effects of the social structure within which it is occurring.”
116
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I Praktiskt förnuft skriver Pierre Bourdieu om att ha ”känsla för spelet”. Den som har en stark 

känsla för spelet, till och med är spelet, har likaledes en stark position inom sitt fält. Samtidigt får 

denne svårt att ställa sig utanför fältets spelregler och med opåverkade ögon se på de praktiker 

denne är en del av. Jag anser att detta är något som även borde gälla för det fält forskaren befinner 

sig i. 

 

Bourdieu är i Weight of the World mycket tydlig med att han anser att strikta formaliserade 

metodregler för en intervju inte ger ett önskvärt resultat. Istället intar han en motsatt position och 

stödjer sig på erfarenhet från många års intervjuande, en strävan att göra intervjusituationen så 

jämställd som möjligt samt att i förväg skaffa sig kunskap om den intervjuades livsvärld så att man i 

möjligaste mån förstår såväl sina egna som den intervjuades förutfattade meningar. Han poängterar 

att det en sociolog tar med sig in i intervjun är en förståelse för hur samhället fungerar och hur den 

intervjuade (såväl som forskaren) är placerad i förhållande till andra aktörer, historiskt och i den 

stunden. ”True submission to the data requires an act of construction based on practical mastery of 

the social logic by which these data are constructed.”
117

 Min tolkning är att tillvägagångssättet för 

insamling av material via intervjuer som Bourdieu och hans medarbetare förespråkar, inbegriper att 

man förstår samhället i enlighet med den teori om det sociala rummet som Bourdieu skapat. Om 

man anser att det är ett bra sätt att förstå samhället, kommer även den kunskap som intervjuerna 

producerar vara intressant. 

 

Jag är inte en hantverksskicklig forskare men strävar ändå efter att utföra så bra kvalitativa 

intervjuer som möjligt. Jag tar inspiration av Bourdieus och hans kollegors strävan att genomföra 

jämställda intervjuer där forskaren har goda kunskaper om den intervjuades livsvärld. Och jag 

kommer att använda mig av Bourdieus fältbegrepp som bland annat inbegriper idéen om att ”spela 

spelet”. Oavsett om jag hade kunnat säga att jag har den ”sociologiska blicken” som Bourdieu 

beskriver, eller ej, kan jag inte helt och hållet se att hantverksskicklighet är en garant för att 

resultatet av intervjuerna jag genomför är värdefullt. 

 

I ett försök att komma runt detta dilemma kommer jag att lägga stor vikt vid intervjupersonernas 

deltagande och att göra undersökningen genomskinlig för dem. Jag vill att intervjupersonerna 

tvingar mig att tänka till där jag inte trodde jag behövde tänka till. På så sätt vill jag att relationen 

mellan mig och intervjupersonerna, och hur vi producerar kunskap tillsammans, blir synlig. I nästa 
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led vill jag även göra synligt för den som sedan läser den här uppsatsen, hur detta förhållningssätt 

har fungerat. 

 

Genomförande 

Förkunskap – min bakgrund i breakdancefältet 

Flera av de breakare jag intervjuat lärde jag känna för ungefär sex år sedan när jag för första gången 

kom i kontakt med breakedancefältet. Tidigt växte idén fram att jag ska skriva min uppsats utifrån 

det jag ser och lär mig av att umgås med dem. Med vetenskapliga termer skulle man kunna säga att 

jag bedrivit en sorts deltagande observation, även om det inledningsvis inte var mitt syfte. I boken 

Vardagslivets etnologi. Reflektioner kring en kulturvetenskap
118

 beskriver Billy Ehn deltagande 

observation som en humanistisk och sympatisk metod där forskaren använder sig själv och sina 

erfarenheter för att komma människor nära och förstå deras verklighet. Samtidigt finns det vissa 

absurda drag: ”Deltagarobservatören är ju en outsider, en främling som vill vara med i andras liv ett 

tag på deras villkor genom att anpassa sig till deras värderingar, normer och synsätt.”
119

 

 

Jag började lite i en annan ände. Jag letade inte upp en ny verklighet och nya bekantskaper utan 

istället tog jag ett annorlunda perspektiv på ett fält jag redan börjat lära känna. Det absurda som 

kvarstår är att lyfta personliga upplevelser och erfarenhet, såväl mina som de jag lär känna, till 

något mer allmängiltigt som förhoppningsvis leder till en förståelse av hela det fenomen som 

undersöks. Enligt Pierre Bourdieu bär varje agent i det sociala rummet en nyckel till förståelse av 

helheten eftersom det sociala rummet är relationer. Varje punkt är i förlängningen förbunden med 

alla övriga. En avancerad härva att reda ut men jag ska i alla fall beskriva var jag befinner mig i 

förhållande till breakdancefältet. 

 

Jag har själv en bakgrund som skolad professionell dansare och jag fascinerades därför av 

breakarnas sätt att lära sig och träna dans. Eftersom min förra uppsats Dansens ordning. 

Mikroanalys av lektioner på en yrkesutbildning för dansare handlade om elever som utbildade sig 

till dansare på professionell nivå, var det intressant att sätta breakarnas praktiker i relation till såväl 

den uppsatsens slutsatser som mina egna erfarenheter. Tanken på att så att säga fortsätta spåret 

formades men jag började i det praktiska. Det projekt som är en del av samma examen som denna 
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uppsats, blev att vara breakarnas producent och hjälpa deras grupp att nå ”nästa nivå”. De ville sätta 

samman en dansshow och sälja den för att samla in pengar till sin grupp så att de kunde åka runt i 

Sverige och världen och träffa andra breakare och tävla. Jag började som deras informella ”elev” 

och blev sedan även producent och vän. I och med dessa roller tränade jag med breakare flera 

gånger i veckan, jag följde med på resor till tävlingar, jag var ute och dansade på klubbar och jag 

försökte ge struktur åt gruppen så att de skulle kunna producera en show att sälja. Jag lärde mig hur 

man tränar breaking, jag lärde mig hur man pratar breaking.  Jag deltog i diskussioner och dispyter. 

Jag blev en agent i utkanten av breakdancefältet under ett års tid. I slutet av året gjorde jag en 

gruppintervju med tre breakare. Vi talade om deras syn på sin dansgrupp i relation till det egna fältet 

och omvärlden i övrigt. En relativt stor del av intervjun kom att handla om vilka kriterier man skulle 

uppfylla för att som breakare kallas professionell och om det överhuvudtaget var önskvärt. Den 

intervjun inspirerade till stor del denna uppsats och jag har med breakarnas godkännande även 

använt den gruppintervjun som material. 

 

Följaktligen känner jag breakarnas fält mycket bättre än musikernas. Jag har inte möjlighet att på 

samma ingående sätt och under lika lång tid följa musikerna. ”Förundersökningen” i musikernas fall 

är ett antal samtal med dem jag senare intervjuat, där de beskriver hur de tycker att deras 

musikaliska omgivning ser ut och fungerar. På så vis har jag före den första intervjun i alla fall fått 

en liten inblick i deras värld beskriven med deras ord. Detta är inte att jämföra med den förkunskap 

jag har skaffat mig genom att aktivt vara en del av breakdancefältet men analysen kommer heller 

inte att ha sin tyngdpunkt på vad som skulle kunna utgöra musikernas fält. 

 

Delaktighet och genomskinlighet 

Steinar Kvale menar att om man fullständigt avslöjar syftet med en undersökning så gör 

man ”mycket kvalitativ intervjuforskning omöjlig”.
120

 Han beskriver dock inte på vilket sätt man 

gör forskningen omöjlig utan verkar förutsätta det som en självklarhet. Min utgångspunkt är istället 

att öppenhet gentemot intervjupersonerna och läsarna är positivt. Det stärker undersökningens 

relevans, ger ett rikt material, fördjupar analysen och underlättar validering. 

 

Jag har inlett alla intervjuer med att berätta för den som ska intervjuas hur jag ser på min roll och 

deras roll, och på vilket sätt intervjusituationen genererar kunskap, nämligen att kunskapen skapas i 
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utbytet mellan mig och den jag intervjuar. Likaväl som jag kan se för dem nya saker i deras utsagor 

kan de påpeka missuppfattningar från min sida. Vi ska ömsesidigt kunna lära av varandra och 

ifrågasätta varandra. För att det ska vara möjligt har jag varit tydlig med undersökningens syfte och 

jag har givit dem jag intervjuar frågorna i förväg så att de har möjlighet att förbereda sig. Jag har 

även valt att dela upp intervjuerna i två omgångar där den andra intervjuomgången utgår från min 

analys av materialet från den första intervjuomgången. Syftet är att fördjupa analysen genom att 

presentera analysresultatet av den första omgången intervjuer och ge dem jag intervjuar möjlighet 

att kommentera och diskutera resultatet. 

 

Billy Ehn skriver om osäkerheten som kommer med att använda deltagande observation som metod, 

att i stunden kunna avgöra vad som är viktigt och sedan ta det med sig till skrivbordet för analys: 

 

”Sådana fältarbeten innebär att forskaren både är en vän och främling som närmar sig andra för 

att sedan distansera sig och slutligen skapa ordning i en till synes kaotisk verklighet, som aldrig 

stannar upp tillräckligt länge för att i lugn och ro låta sig observeras och analyseras.”
121

  

 

Även om en inspelad intervju ”står still”, upplever jag att det finns samma känsla av osäkerhet när 

man ska ta steget tillbaka från den direkta upplevelsen av intervjusituationen och berättelserna man 

fått ta del av, för att försöka ge struktur åt den mångfald av meningar som finns i intervjun. När jag 

låter dem jag intervjuar kommentera min analys, bryter jag distansen mitt i analysarbetet och tar 

analysen tillbaka till den direkta upplevelsen. Jag gör det för att jag tror på att jag skapar kunskap 

tillsammans med dem jag intervjuar men också för att jag tror att osäkerheten som Billy Ehn 

beskriver är viktig för att analysen ska ha betydelse utanför mitt eget skrivbord. Den ”tvådelade”

analysen är ett led i att komma runt det dilemma jag beskrev i avsnittet ”Forskarens roll”. 

 

Val av intervjutyp 

I Den kvalitativa forskningsintervjun presenteras en rad olika sätt att genomföra en intervju. Jag 

låter den här undersökningen inspireras av två typer. Den narrativa där intervjuaren ber om 

berättelser och historier utifrån undersökningens teman och låter intervjupersonen själv utveckla 
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sina berättelser.
122

 

 

Den andra är den konfrontatoriska typen där intervjuaren är aktiv och konfronterar 

intervjupersonens påståenden och berättelser med motfrågor och förslag till andra tolkningar. 

Intervjuaren gör sin utgångspunkt och sina antaganden synliga för intervjupersonen och intervjun 

kan utvecklas till ett samtal. Grundtanken är att man skapar kunskap tillsammans.
123

 

 

Det kan tyckas vara två motsatta intervjutyper men just därför tror jag att de kompletterar varandra. 

Den narrativa intervjun ger intervjupersonen utrymme att uttrycka sin berättelse på sitt eget vis. På 

detta sätt börjar jag den första intervjun, bland annat för att den jag intervjuar ska känna sig delaktig 

i intervjun redan från första början. Den andra, konfrontatoriska typen av intervju, inspirerar 

framför allt den andra omgången intervjuer. 

 

Val av intervjupersoner 

När jag gjort urvalet av intervjupersoner har jag börjat i min närmsta krets. De personer som en 

gång gjorde mig intresserad av ämnet, och som med tiden blivit mina vänner, var de första jag 

vände mig till. De personerna gav mig i sin tur nya kontakter. Sålunda är intervjupersonerna i den 

här undersökningen en blandning av personer jag känner väl och personer jag träffat någon enstaka 

gång förut. Anledningen till att jag valt detta sätt att finna intervjupersoner är en naturlig följd av 

hur idén med denna undersökning kom till. Det är även en logisk följd av synen på 

kunskapsproduktion och forskarens roll samt de teoretiska utgångspunkter som denna undersökning 

bygger på. Så här skriver Bourdieu angående fördelarna med att välja intervjupersoner som ligger 

nära ens egen erfarenhetsram: 

 

”For one thing, to the extent that interviewer and interviewee are interchangeable, researchers 

who are socially very close to their respondents provide them with guarantees against the threat 

of having subjective reasoning reduced to objective causes, and having choices experienced as 

free turned into objective determinisms uncovered by analysis.”
124

 

 

                                                 
122

Steinar Kvale (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur, sidan 169. 
123

Ibid. sidan 174. 
124

 Pierre Bourdieu m.fl. (1993/1999) Weight of the World. Social Suffering in the Contemporary Society. Stanford, 

California: Stanford University Press, sidan 610. 



33 

 

Allt som allt har jag intervjuat sex personer, fyra breakare och två musiker. De enskilda intervjuerna 

är gjorda med tre breakare och två musiker. Gruppintervjun är gjord med tre breakare, varav två är 

med i de enskilda intervjuerna. Breakarna känner alla varandra med musikerna känner inte varandra 

utan verkar i helt olika kretsar inom Stockholms pop- och rockmusikkultur. Jag skriver inte pop- 

och rockmusikfält eftersom det inte är säkert att musikerna skulle tillhöra ett och samma fält om en 

sådan analys gjordes. I den här uppsatsen ligger dock, som nämnts tidigare, tyngdpunkten på 

breakdancefältet. Musikerna finns med som kontrast för att dels förtydliga det specifika med 

breakarnas situation, dels för att se om det finns likheter mellan dem jag intervjuar trots att de 

sysslar med olika kulturella uttryck. Alla jag har intervjuat är kring 30 år, den yngsta 29 och den 

äldsta 34. Det är ett aktivt val från min sida som syftar till att avgränsa uppsatsen. De 

livsförutsättningar som råder när man är 18 år och 30 år skiljer sig för många väsentligt i fråga om 

bland annat arbete, boende och familjeförhållanden. 

 

Intervjuernas upplägg 

Den ”inspirerande” intervjun, som jag presenterade tidigare i detta kapitel och som ledde fram till 

denna undersökning, är även den en del av undersökningens material. Det var en gruppintervju som 

gjordes med en breakdancegrupp och temat var deras egen grupp. Hur de ville beskriva den, dess 

historia, dess relation till sitt fält och sin omgivning, dess framtid och gruppmedlemmarnas visioner 

om gruppens framtid. Alla andra intervjuer är enskilda och som jag beskrivit tidigare har 

intervjuerna gjorts i två omgångar för att ”blandas ihop” med analysen: 

 

 En första intervjuomgång. 

 Analys av den första intervjuomgången. 

 En andra intervjuomgång som handlar om min analys av den första intervjuomgången. 

 Ny analys utifrån resultatet av båda intervjuomgångarna. 

 

De flesta av intervjuerna har genomförts hemma hos dem jag intervjuar. Om det inte varit möjligt 

har jag försökt att finna en plats där den jag intervjuar känner sig hemmastadd. Intervjuerna har 

sedan skrivits ut på papper men hela det spektrum av nyanser i tonfall, kroppsspråk och blickar 

kommer inte synas på papperet. Om jag under analysen känt mig osäker på betydelsen av någon 

utskriven utsaga, har jag lyssnat till inspelningen igen. I uppsatsen har jag låtit citat ur intervjuerna 

förtydliga och förklara analysen men jag har inte återgivit hela intervjuer eftersom de är mellan 30 
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minuter och 1 ½ timme långa. När jag har citerat ur intervjuerna i uppsatsen har jag rensat bort en 

del av talspråket, exempelvis stakningar, upprepningar, konstiga meningsbyggnader som kommer 

sig av att de som intervjuats tänker och pratar samtidigt. Jag har gjort så eftersom det är omständligt 

att läsa en mening där ”liksom så hära” sägs tre gånger. Dessutom är de flesta ovana att läsa skrivet 

talspråk och den som intervjuas riskerar att framstå som omständlig och ogenomtänkt när så inte är 

fallet. 

 

Teman och intervjufrågor 

Intervjuomgång 1, tre teman 

Den första intervjuomgången är en semistrukturerad intervju med förberedda frågor. Jag gav mig 

själv utrymme till följdfrågor som kunde avvika från de teman jag valt och jag gav dem jag 

intervjuat möjlighet att komma in på stickspår, speciellt i början av intervjun som hade en mer 

narrativ prägel. Inför den första intervjuomgången skickade jag frågorna i förväg med e-post till 

intervjupersonerna med uppmaningen att läsa om de ville. Frågorna finns nedan med skillnaden att 

jag anpassat dem efter om de är dansare eller musiker. För varje intervjuperson anpassade jag 

frågorna genom att lägga in namnet på deras yrkesroll samt att jag använde mig av fackuttryck för 

respektive fält, exempelvis b.boy eller b.girl
125

 istället för dansare. 

 

Jag delade in den första intervjuomgången i tre teman utifrån uppsatsens syfte. I första temat ville 

jag ha höra intervjupersonens ”karriärshistoria” gällande deras kulturutövande. Hur infogas den 

historien i deras identitetsbygge? Hur förhåller sig den till deras yrkeskarriär? Frågorna är 

formulerade så här: 

”Först lite om din b.boykarriärshistoria/musikerhistoria: 

- Minns du hur du började breaka/spela? 

- Hur blev du duktig? 

- Minns du något tillfälle då du valde att inte ha dansen/musiken som främsta inkomstkälla?” 

 

I andra temat ville jag undersöka i vilka situationer deras kulturutövande är en statustillgång och i 

vilka det är tvärtom: 

                                                 
125

 En b.girl, eller om det är en man b.boy, är helt enkelt namnet på någon som dansar breakdance. Namnet kommer sig 

av att dansstilen även kallas b.boying. 
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”Sedan lite om när det är hög status att vara b.boy/b.girl/musiker eller tvärtom låg status: 

- Kan du berätta om ett typiskt tillfälle då du berättar att du dansar/spelar? 

- Och motsatsen, berätta om något typisk tillfälle då du försöker undvika att prata om 

dansen/spelandet?” 

 

I tredje temat ville jag se hur pengar och yrke spelar roll för hur de ser på sin roll som antingen 

amatör eller professionell. Samt vilken betydelse pengar och yrke har för deras roll inom 

breakdancefältet/pop-rockmusikkulturen:   

 

”Slutligen tänkte jag vi skulle prata om vad pengar och jobb betyder för kategoriseringen av dig 

som amatör eller proffs: 

- Brukar ni prata om era ”vanliga” jobb i crewet? 

-  När du är på jobbet, känner du dig som en b.boy/b.girl/musiker eller mer som det du arbetar 

med? 

- Om du kunde välja: jobba så lite som möjligt så du har pengar precis så du klarar dig eller 

jobba mycket och tjäna mycket pengar? 

- Om du tjänat pengar på dansen/musiken, hade det förändrat hur du beskrivit dig själv för 

andra?” 

 

Intervjuomgång 2, samtal om analysen av den första intervjuomgången 

Eftersom tanken var att den andra intervjun skulle handla om de intervjuades respons på analysen 

av den första intervjuomgången behövde jag finna ett tydligt sätt att presentera mitt resultat. I 

materialet såg jag tre olika sätt att förhålla sig till sin roll som kulturutövare. Jag såg även två olika 

faktorer som påverkade vilket av dessa synsätt de intervjuade hade. För att synliggöra detta för dem 

jag intervjuat, konstruerade jag en figur där jag placerade in de intervjuade i dessa tre olika sätt att 

förhålla sig till sitt kulturutövande. De tre förhållningssätten relaterade jag i sin tur till de två 

faktorerna. Resultatet blev en tvådimensionell figur som finns som bilaga till uppsatsen. Jag 

kompletterade figuren med en sammanfattande text, dels för att förtydliga figuren, dels för att 

beskriva de delar av analysen som inte rymdes i figuren. Före den andra delen av analyskapitlet som 

heter ”Kulturutövandet och självidentiteten”, kommer jag gå närmare in på vad analysen av den 
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första omgången intervjuer innehöll. 

 

Figuren och texten blev underlaget för den andra intervjuomgången och alla jag intervjuat fick båda 

skickade till sig per e-post innan vi sågs igen. Jag hade alltså inga frågor förberedda till den andra 

intervjuomgången. Istället blev dessa intervjuer öppnare till sin karaktär än den första omgången 

intervjuer. Formen antog snarare ett samtal där jag presenterade min analys och bad dem jag 

intervjuade kommentera. Beroende på hur de uppfattade analysen hände det att samtalet 

utvecklades till diskussion. 

 

Det finns en skillnad mellan musikerna och breakarna i den andra intervjuomgången eftersom jag 

under breakarnas intervjuer gav en fördjupad beskrivning av min analys av deras fält. Med 

musikerna var inte min föresats att ingående diskutera analysen av breakarnas fält på samma sätt 

men i texten som alla fick läsa i förväg berörs fältanalysen kortfattat, vilket betydde att även 

musikerna fick läsa lite om min analys av breakarnas fält. Det ledde till att musikerna själva tog upp 

det jag skrivit om breakarnas fält och vi diskuterade detta lite i deras intervjuer, dock inte lika 

ingående som i breakarnas intervjuer. 

 

Syftet med andra omgången intervjuer var att få fördjupad förståelse för ämnet, en naturlig följd av 

min syn på kunskapsproduktion och framförallt ett sätt att validera min analys. Exempelvis; 

kommer breakarna hålla med mig om min analys av deras fält? Om inte, hur förklarar de sin 

ståndpunkt? Och hur passar deras förklaring in i det teoretiska ramverk jag valt för denna uppsats?   
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ANALYS 

Del 1 - en skiss av breakdancefältet 

 

”... det här beskrivna sociala rummet är en abstrakt representation, en produkt av ett specifikt 

konstruktionsarbete som likt en karta ger överblick, en punkt från vilken vi kan betrakta alla de 

utkikspunkter varifrån vardagslivets agenter (inklusive sociologen och hans läsare i deras 

vardagliga agerande) riktar blicken mot den sociala världen.”
126

  

 

Så beskriver Pierre Bourdieu de diagram han ritar över rummet av sociala positioner och rummet av 

livsstilar. Jag har inte alla data som skulle behövas för att detaljerat beskriva den del av det sociala 

rummet där breakarna befinner sig. Jag kommer ändå inleda analysen av mitt material med att, med 

hjälp av Bourdieus teori om det sociala rummet, försöka rita ut några linjer i breakdancefältets karta. 

Det finns tre anledningar till att jag inleder analysen med denna skiss: 

 

 För att hjälpa läsaren att förstå breakdancefältet vars praktiker är relativt okända av icke 

utövare. 

 För att i analysens senare delar och i diskussionen kunna placera breakdancefältet i ett större 

samhälleligt perspektiv. 

 För att se om och eventuellt hur brekadancefältets specifika drag skapar skillnader mellan hur 

breakarnas förhåller sig till sitt kulturutövande och musikerna till sitt. 

 

För att göra denna skiss har jag använt intervjumaterialet från de enskilda intervjuerna med 

breakarna, från gruppintervjun och från mitt eget deltagande i fältet så som det beskrevs i 

metodavsnittet. När jag använder citat i denna första del av analysen, kommer jag skriva om citatet 

är taget från gruppintervjun, första eller andra intervjuomgången. Jag gör så eftersom den andra 

intervjuomgången bland annat var breakarnas respons på min analys av deras fält, en analys som 

efter den andra intervjuomgången fördjupades men inte förändrades på ett genomgripande sätt. 

Eftersom denna första del av analysen är en skiss av ett helt fält, låter jag citaten bli ”en röst”. Före 

andra delen av analysen som rör kulturutövandet och självidentiteten kommer jag att presentera de 

                                                 
126

 Pierre Bourdieu (1994) Kultursociologiska texter. I urval av Donald Broady och Mikael Palme. Stockholm/Stehag: 

Brutus Östlings Bokförlag Symposiun, sidan 297. 
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jag intervjuat enskilt. 

 

Jag kommer att strukturera analysen av breakdancefältet så att jag med utgångspunkt i dess 

praktiker beskriver olika egenskaper som är viktiga för fältets aktörer. Därefter analyserar jag hur 

dessa egenskaper strukturerar och reproducerar fältet. Varje egenskap, eller om man vill värdering, 

får sin egen rubrik även om de i verkligheten inte är åtskilda enheter utan beror av varandra. 

 

Min analys av breakdancefältet avgränsas till Sverige men innan jag går in på den, vill jag placera 

breakdancekulturen i sitt internationella sammanhang med hjälp av Anthony Giddens beskrivning 

av moderniteten som global och medierad. Det finns två tydliga exempel på att breakdancekulturen 

inte hade sett ut som den gör idag i Sverige om den inte varit just medierad och global. Det första 

exemplet handlar om att alla jag har intervjuat mötte breakdance första gången genom musikvideos 

eller videofilmer. Fortsatt har videoklipp från exempelvis battles, inspelade VHS-kasetter och 

senare nedladdade från internet, spelat stor roll för deras möjlighet att bli en del av kulturen. 

Möjligheten att sprida videoklipp över världen har förstås gjort det enklare att sprida dansstilen över 

hela världen. 

 

Det andra exemplet handlar om att, enligt dem jag talat med, hade breakdance inte överlevt som 

kultur om den inte funnits spridd över hela världen: 

 

Den [breakdance] dör ut ibland sen kommer den tillbaka för att någon annan del av Europa 

eller någon annan del av världen uppehåller den. Den dog ut i USA på ett sätt men sen kom den 

till Europa och tyskarna dansade jättemycket och det blev jättestort med Battle of the Year. Dom 

lyckades hålla igång breakdancekulturen. Och så dog den ut i Tyskland och så kom den till 

Sydkorea. Dom gjorde värsta kulturen och har gjort jättemycket kommersiellt utav det. Hela 

landet stödde med stipendier och bidrag och allting. Så där flyttade det över till Sydkorea och ett 

tag var det Japan. (Breakare under första intervjuomgången) 

 

Breakdancekulturen är i allra högsta grad global. Utöver att sprida videoklipp och ha kontakt via 

sociala medier med dansare från andra länder, reser aktiva breakare runt i världen för att tävla och 

dansa med andra i andra länder. Med det sagt avgränsar jag min underökning till att handla om hur 

breakdancen i form av ett fält ter sig i Sverige. 
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Självgjord: breakaren är sin egen skapare 

 

Alla kan lära sig akrobatiska tricks men det betyder inte att det är break. (Breakare under första 

intervjuomgången) 

 

Idag finns det kurser där man kan lära sig breakdance på flera stora dansskolor i Stockholm men det 

är relativt nytt. Det finns inte heller möjlighet att enbart genom kurser komma dithän att man blir 

accepterad som en b.boy eller b.girl inom breakdancefältet.
127 

Dels tar det många timmars nötning 

för att lära sig utföra moves, långt fler än det finns kurser.
128 

Dels finns det en stolthet i att ha lärt sig 

själv, att ha haft tålamodet och ambitionen att timme efter timme i flera år finslipa sina moves och 

hitta sin stil. Den personliga historien om hur det var när man började är ofta full av beskrivningar 

av all träning man lagt ner: hemma i vardagsrummet, undanskymd i ett hörn på jobbet eller i 

fritidsgårdens lokaler.  Den typen av beskrivningar är antagligen likartade för många aktiviteter som 

kräver hög teknisk skicklighet. Det som skulle kunna göra breakarnas historier annorlunda är att de 

inte i första hand knyter sina berättelser om hur de blev duktiga till några samhälleliga institutioner, 

utan tvärtom är noga med att framhålla det egna initiativet. 

 

Breakarna finner olika ”inofficiella” vägar för att lära sig. Antingen helt själva med hjälp av att titta 

på filmer eller genom att söka upp någon person som de vet kan några rörelser. I ett fall lärde sig 

informanten de första rörelserna på en regelrätt danskurs men då kom ändå acceptansen från andra 

breakare först när personen tog steget ut från dansskolan, träffade andra breakare och anammade 

deras sätt att utöva breaking. Jag hävdar att just det att träna sig själv är en grundläggande praktik 

inom fältet. Så här beskriver en av dem jag intervjuat en återkommande situation med danslärare 

som inte dyker upp: 

 

För mig var det guldläge. För då hade jag lokal och musik. Och eftersom breakare inte behöver 

någon som tränar oss på det viset, utan vi har våra egna idéer och så gör vi det. (Breakare under 

första intervjuomgången) 

 

                                                 
127

 B.boy och b.girl är breakdansarnas ord på sig själva. Breakdance kallas även inom fältet för b.boying. 
128

Ett move är en dansrörelse. 
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Jag skulle vilja beskriva det som att en b.girl eller b.boy är ”självgjord”. Man har inte varit beroende 

av ekonomiska resurser, traditioner inom familjen eller stödjande samhällsinstanser för att bli 

breakare. Jag väljer att skriva själv-gjord istället för själv-lärd eftersom själva läroprocessen handlar 

om mycket mer än att lära sig danssteg. Det handlar om vilken musik man lyssnar på, vilken attityd 

man har på dansgolvet, vilka värden man anser viktiga (som att just vara självgjord), hur träningen i 

sig är upplagd och så vidare. Jag skulle säga att sättet att lära sig breakdance är en del av sättet att 

bli en aktör i breakdancefältet. I den processen är den egna drivkraften avgörande. Dock är 

breakaren inte en oberoende aktör som endast följer sin egen vilja, breakaren är i högsta grad 

beroende av breakdancefältet i sig. Det finns en tydlig idé om att kunskapen ska delges den yngre 

generationen av den äldre. 

 

Det beror mycket på ålder har jag märkt nu, på senare. Jag har inte den här battlegrejen kvar på 

samma sätt och vinna tävlingar och sånt. Även om det skulle vara skitkul idag också att vinna en 

tävling, det är alltid roligt. Förut kunde jag bli så här ”ouä” om jag förlorade en tävling men det 

är inte på samma sätt längre. Är man ung så kör man hard core på det, men när man blir äldre 

så blir det ett annat tankesätt. Det är breaking också men då blir det mer: jag ska föra vidare. 

Istället för att visa vad jag går för och lära mig mer blir det mer fokus på vad jag kan förmedla. 

Hur kan jag inspirera de yngre så de får en snabbare väg än jag hade. (Breakare under andra 

intervjuomgången) 

 

Man intar olika positioner inom fältet beroende på var man är i sin b.boy/b.girlkarriär. De jag 

intervjuat har alla funnits med i fältet ett tag och känner att de under senare tid kommit att tillhöra 

dem som ska föra breaking vidare till nya förmågor. De har erfarenheter och en förståelse för 

kulturen som de anser vara viktig för att man ska kunna bli en b.boy/b.girl och det är deras ansvar 

att föra detta vidare. 

 

Det som framförallt ska föras vidare är något som kallas the foundations. Det är breakingens 

grundläggande rörelser och de hänger samman med historien om breakingens uppkomst. Den 

gängse åsikten är att man måste behärska the foundations för att kunna breaka och man måste förstå 

the foundations ursprung för att kunna breaka med rätta känslan. Att lära sig breaking innebär mer 

än att lära sig danssteg. Eller snarare; dansstegen är mer än danssteg. Ett exempel på sambandet 

mellan historien om ursprunget, dansstegen och rätta känslan finns i boken Can't stop. Won't stop. 

Hiphop-generationens historia. Författaren Jeff Chang är journalist och han menar att breaking har 
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sina rötter i ungdomsgängen som härjade i Bronx under 60-talet. Bland annat värmde de upp inför 

slagsmål med att utmana varandra med dans. Det gänget som vann fick bestämma var slagsmålet 

skulle stå. Ett steg man använde var ”uprock” där man dansar mot varandra och måttar luftslag 

(eller olika nedsättande tecken) mot sin motståndare.
129 

Detta steg kan alla breakare jag träffat och 

de känner till innebörden av steget och de använder steget när de utmanar andra breakare. 

 

Att vara självgjord och att föra dansen och historien om dansens ursprung vidare till nästa 

generation är en viktig nyckel till att förstå breakdancefältets logik. Det går inte att bli en riktig 

b.boy/b.girl på något annat sätt än att lära sig själv och lyssna till de äldre. Och man kan inte behålla 

en erkänd position inom fältet, om man inte ger tillbaka genom att hjälpa nybörjare förstå vilka 

värden, vilket symboliskt kapital, som är betydelsefulla inom fältet. Och på så vis hjälper man fältet 

att reproduceras genom att bli en riktig b.boy/b.girl. Dessa egenskaper hänger ihop med historien 

om dansens ursprung vilket för oss vidare till nästa grundläggande värdering inom fältet; breaking 

kommer från gatan. 

 

Ursprunget: den fria dansen från gatan 

 

Det var ändå en smutsighet i det hela, det var ändå kids ute på gatan. Det dom gjorde var ändå 

någonting helt speciellt. Det var ingen annan som hade gjort nått sånt förr. (Breakare under 

första intervjuomgången) 

 

För de flesta jag pratat med är att vara b.boy/b.girl det samma som att vara hiphopare. Hiphop sägs 

bestå av fyra uttryckssätt och breakare sysslar ibland även med något av de andra tre: måla graffiti, 

DJ:ing och rappa. Oavsett om man bara breakar eller gör mer, är det viktigt att förstå och vara en 

del av hiphopkulturen för att verkligen vara en b.girl eller b.boy. En dansare menar att om man är 

uppväxt med hiphopkulturen, får man automatiskt rätt känsla när man dansar, till skillnad från 

någon som inte är det. En annan att han inte är främst b.boy, han är hiphopare vilket för honom är 

en hel livsåskådning. Exakt vad hiphop innebär i Sverige idag är en helt egen uppsats men eftersom 

breakdance är en del av hiphopkulturen vill jag påpeka hur värdefullt det är för breakarna att de 

sysslar med en av hiphopens ”fyra element” och att hela den kulturen kommer ”från gatan”. 
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 Jeff Chang (2006) Can't stop. Won't stop. Hiphop-generationens historia.WS Bookwell: Finland, sidan 144. 
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Alla b.boys och b.girls känner till att breakingens ursprung är ”gatan”. Det är ett värde som 

genomsyrar kulturen; hur man blir breakare, hur dansstegen ska se ut och vilken attityd dansaren 

ska ha. Det är ett sammanhållande kitt. Det finns flera historier kring hur breakdance kom till men 

vilken historia som är mest korrekt är egentligen inte intressant. Däremot är det intressant att 

breakingens historia och utveckling är en viktig del av breakdancefältet idag i Sverige. De jag pratat 

med kan namn på gamla generationers b.boys och DJ:s, de har sett samma filmer och musikvideos 

och de dansar till samma musik som fanns då. Historien utgör en gemensam referensram som 

skapar samhörighet och sätter gränser för vad som är, och inte är, breakdance. Man skulle kunna 

säga att breakdancekulturen har skapat sin egen konstnärliga gren inom hiphopkulturen. Precis som 

när Pierre Bourdieu beskriver vad konstnärer bör ha kunskap om inom sitt fält för att räknas som 

professionella, behöver även en breakare ha kunskap om sitt fält, exempelvis kända b.boys och låtar 

(referenser) samt olika stilar (ismer). 

 

Historien om hur det började på gatan är viktigt, även om innebörden i att komma från gatan kanske 

inte är detsamma för de breakare jag talat med, som för dem som en gång skapade dansen i gettot. 

Det som fortfarande verkar viktigt för dem som jag talat med är att när de som tonåringar för första 

gången såg breaking, var det något för dem helt nytt och dess utövare var inte beroende av någon 

annan när de skapade sin dans. De uppfattade dansen som ett sätt att vara självständig. Det var 

ungarna ute på gatan som gjorde något eget. På så vis hänger ”dansen från gatan” samman med idén 

om att breakaren ska vara självgjord. Det är två värderingar som fyller på varandra och som stödjer 

sig på aktörernas upplevelse av den gemensamma historien. 

 

Nedanstående citat visar hur idén om ”komma från gatan” i Sverige idag blir synonymt med att 

breakdance är mer demokratiskt än annat som har en mer etablerad position i samhället: 

 

Breakdance kommer från gatan som alla säger. Det bildades där och det är där alla foundations 

ligger. Skulle man göra det till ett institut skulle man förstöra det riktiga värdet det har. Det 

associeras inte till högklass eller lågklass, utan vem som helst kan göra det. Det är liksom grymt 

och fritt och öppet för vem som helst till skillnad från klassisk balett. (Breakare under 

gruppintervjun) 

 

Samtidigt som breakare hela tiden återkommer till att deras dansform är fri, krävs det en hel del av 
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den som vill bli breakare. En av dem jag pratat med anser att man måste lyssna på rätt musik även 

när man inte dansar för att få rätt dansstil. Man skulle kunna tänka sig att beskrivningen av 

breakdance som en friare konstform än balett, är ett sätt för kulturen att hävda sig gentemot något 

som de upplever ha mer status i samhället. Dock är det ingen breakare som jag har talat med som 

säger att de möter misstänksamhet eller får negativa reaktioner när de berättar för människor de inte 

mött tidigare att de breakar. 

 

Oavsett vilket verkar friheten ligga i fältets förhållande till omvärlden, inte inom fältet självt. Du 

behöver inte pengar, skolor eller ens uppmuntran från någon samhällsinstans för att bli breakare. Du 

blir inspirerad av en musikvideo, tränar dig själv och vinner battles anordnade av andra aktörer 

inom fältet. På så vis är fältet fritt från institutionalisering, fritt från föräldragenerationens 

kunskaper och till viss del fritt från en kommersiell marknad. Men även om en breakare inte 

behöver ansöka till en tjusig skola i innerstan för att bli bäst i Sverige eller skaffa en sponsor för att 

ha råd att tävla, så behöver breakaren internalisera fältets spelregler för att bli en erkänd b.boy/b.girl. 

En av dem jag pratat med sa halvt på skämt att man skiljer på danskolebreaking genom att kalla det 

lite nedsättande för breakdance (han ursäktade sig lite inför mig eftersom det är precis vad jag kallar 

det för). Den autodidakta breakingen kallar man inom fältet istället för b.boying, vilket är ett namn 

på dansstilen som inte är lika känt utanför fältet. 

 

Eftersom breakdancefältet är ungt, litet och inte införlivat i några samhälleliga institutioner (vilket 

det inte heller ska vara eftersom det skulle förstöra hela idén med att vara från gatan) blir det 

viktigare för aktörerna att hålla fast vid de värderingar och spelregler som finns. Jag menar att i och 

med att fältet är ungt är det fortfarande viktigt för dess aktörer att arbeta aktivt för att fältets 

symboliska kapital ska upplevas som legitimt. Om fältet skulle förändras eller lösas upp, riskerar 

aktörerna att förlora det kapital de byggt upp. Resultatet blir att breakdancefältet håller traditionen 

högt och ramarna snäva för vad som kan räknas som breakdance. På så vis reproduceras fältets 

värderingar och praktiker relativt ortodoxt. 

 

Delaktighet: att synas är att finnas 

 

Att ställa upp på tävlingarna gjorde att jag blev en b.girl, att jag blev accepterad som en b.girl. 

Förut så var jag typ en dansskoleelev. (Breakare under första intervjuomgången) 
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För att vara delaktig i kulturen behöver man visa sig på battles och jams. Alla vill ha koll på vad 

andra gör, hur de dansar, vem som gillar vem eller inte. En av dem jag pratat med berättar hur 

någon han aldrig träffat ändå säger sig vara på ”hans sida” eftersom han tillhör samma läger inom 

fältet. En annan menade att breakare var misstänksamma mot hans crew för att de inte åkte runt och 

visade upp sig i tillräcklig utsträckning: 

 

B.boy: Jag tror dom är sura också. D sa till mig: 'Fan ni kör aldrig! Ni kommer till alla 

battles, alla jam, ni tittar på och så sticker ni bara'. 

B.girl: Nähä! 

B.boy: Jo. 

B.girl: Sa han det? 

B.boy: Jo han va sur. ”Ni kör ju aldrig!” Jag tror han sa så därför att han vill verkligen se 

vad vi gör. Han är så jäkla nyfiken. Det är som om att vi lockar med godis, hahah du får inte. 

De vill verkligen veta vad vi är för nått, vad vi kör och hur vi kör, men de får aldrig se nått. 

(Två breakare under gruppintervjun) 

 

För aktörerna inom breakdancefältet är det viktigare att synas inom fältet än utanför fältet för att nå 

erkännande som b.girl/b.boy. Visst kan det vara kul att vara med i en reklamfilm men det är inte 

syftet med breaking. Det kan i förlängningen betyda att man glömmer bort sina ”egna” och gör 

breaking till något annat än det ska vara. 

 

Den här gemenskapen som man har i kulturen försvinner så fort man börjar tänka på att jag ska 

överleva, jag måste få mat på bordet och jag gör det genom breakingen. Då blir det lätt att man 

glömmer bort den här gemenskapen, vi är alla här tillsammans. Och att jag dansar för att dela 

min dans och min dansglädje med den som står framför mig eller dom som står omkring. Vill 

man livnära sig blir det mycket att man så här: Man får ett kontrakt. ”Okej du får 50 tusen för 

göra den här reklamfilmen. Du ska göra det för Top Modell Sverige.” Då ser man så här: 50 

tusen och Top Model. Jag kommer inte ha något dansutbyte med dom som väljer att vara med i 

Top Model. Inget hat mot Top Model, det är bara ett exempel. (Breakare under andra 

intervjuomgången) 
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Breakdancefältet är så pass autonomt i förhållande till andra delar av det sociala rummet att det 

symboliska kapital som fältets aktörer innehar är beroende av fältet i sig och inte helt lätt att 

överföra till andra delar av samhället. I Bourdieus analys av konsthandlare ser han hur det 

symboliska kapitalet att sälja konst för konstens egen skull utan vinstintresse, i förlängningen 

omsätts till ett krasst ekonomiskt kapital (som konsthandlaren dock måste vara ointresserad av för 

att det symboliska kapitalet ska gälla inom hans fält och på sikt generera pengar).
130  

Inom 

breakdancefältet finns inga handlare. Det symboliska kapitalet inom breakdancefältet, exempelvis 

att vara självgjord, är beroende av hur fältet fungerar och det finns inget enkelt sätt att använda det 

kapitalet inom något annat område i samhället. Att det inte finns några större förutsättningar för det 

torde säga något om breakdancefältets position i samhället. 

 

Originalitet: unik stil som är rätt stil 

 

Du har alltid den stora mängden som försöker göra det alla andra gör och så har du den här 

lilla mängden som försöker ta sig loss och göra någonting banbrytande eller göra någonting helt 

originellt men ändå hålla kvar den här flavourn, den här foundation som finns så det går att 

förknippa med var det kommer ifrån. (Breakare under andra intervjuomgången) 

 

Att vara originell och ha personlig stil är ett annat återkommande värde inom breakdancefältet. Det 

är viktigt att hitta sin egen unika stil och ofta fördömer man andra breakare för att de bara kör de 

danssteg som är populära för tillfället. Samtidigt finns det, precis som jag beskrivit tidigare, tydliga 

kriterier för vad som räknas till breakdance. Det går inte att göra precis vad man vill. Man måste 

lära sig the foundations, respektera dem och därefter bygga vidare med sin egen stil utan att förirra 

sig för långt bort från originalet. Annars vinner man vare sig tävlingar eller blir erkänd inom 

kulturen. Det är en balansgång mellan att vara originell och rätt. 

 

Jag ser det inte som att man kan säga till mig, förutom jag själv, om jag är en bra eller dålig 

breakare. Lika lite som någon kan säga till mig om jag är en bra eller dålig människa. Det 

märker man själv på känslorna man får. Känslan jag fick var att jag vet vad jag håller på med 

när det gäller breaking, hur jag vill att det ska se ut, och det är den känslan jag strävar efter. 

Genom den känslan påverkas andra att göra samma sak. Så man behöver inte säga åt folk och 
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peka på folk och säga. Förutom när det gäller teknikträning. Det är en helt annan sak. Men man 

märker om det är någon ungdom som är intresserad och vill lära sig breaka. Då får man hjälpa: 

okej, det här är tekniken. Men allting annat runtomkring. Det är så mycket större. (Breakare 

under första intervjuomgången) 

 

Breakaren pratar om att ha sin egen stil som han själv känner hur den ska vara. Samtidigt, innan 

man kan känna vad som är rätt, måste man få hjälp att lära sig tekniken. En liten stund senare i 

intervjun säger han också att det var först när han tagit tekniken så långt som det gick som han 

kunde bli sig själv i dansen. Men kan man isolera tekniken från ”allting annat runtomkring”? Enligt 

min erfarenhet av att vara på väg in i breakdancefältet lär man sig samtidigt med tekniken sättet att 

träna sig själv och betydelsen av att vara självgjord. Man lär sig vikten av att förstå ursprunget för 

att få rätt känsla i dansen. Man lär sig att våga utmana och tävla. Samtidigt som man lär sig alla 

dessa saker, lär man sig hela den stil som är breakdance eftersom stilen är en estetiserad form av 

hela fältets värderingar. Ingen b.girl eller b.boy som har en plats inom fältet antar en stil som 

påminner om en ballerinas. Det rimmar inte rätt med den livsstil som förknippas med att vara 

b.boy/b.girl. Det är inte tillräckligt ”skitigt”, inte tillräckligt mycket ”gata”. Därför tolkar jag citatet 

ovan som att när man kommit så långt att man känner hur man vill att ens egen dans ska se ut, har 

man också kommit så långt att man har känsla för spelet, i Pierre Bourdieus mening. Känslan för 

spelet för man vidare till nästa generation breakare, utan att ens behöva sätta ord på det, och på så 

vis reproduceras fältets subjektiva konstruktioner. En aktör vinner erkännande inom fältet genom att 

ha en egen originell stil som samtidigt är en reproduktion av hela fältets stil som i sin tur är ett 

uttryck för fältets subjektiva konstruktioner. 

 

Battlet: fältets drivkraft 

 

Så att hela battlegrejen är för att, hur ska man säga, 'make you a man'. (Breakare under andra 

intervjuomgången) 

 

Kärnan i breaking är battlet, det genomsyrar hela kulturen.
131

 Hur man tränar, hur man pratar om 

dansen, dansstegen och attityden. Battlet knyter ihop alla egenskaperna jag beskrivit ovan. Det är 

                                                 
131

 Battle är en tävling där breakare dansar mot varandra för att avgöra vem som är bäst. Ett battle kan vara arrangerat 

med domare som dömer eller ett inofficiellt möte på dansgolvet. Ett arrangerat battle kan ha olika tävlingsregler, 

exempelvis att det ska vara en mot en eller crew mot crew, att man bara får dansa en typ av steg med mera. 
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där man visar att man är originell och rätt på samma gång. Det är där man blir självgjord i dess 

yttersta form eftersom man bara har sin egen kompetens att lita på när man kliver in i cirkeln. 

Battlet är också scenen för fältets strider och platsen där dess aktörer positionerar sig gentemot 

varandra. 

 

Battlet är den plats där förhandlingar om rätt stil och originell stil syns allra tydligast. Vare sig det är 

ett arrangerat battle med domare eller ett mer inofficiellt battle på dansgolvet, så är det här man 

avgör vem som har en unik stil som dock fortfarande är breaking och ingen annan dansstil. När de 

avgörs, sker det i en förhandling mellan aktörernas positioner inom fältet. Så här förklarar en 

breakare paradoxen originell stil och rätt stil i förhållande till vilken position man har inom fältet: 

 

Sticker man ut så ska man vara otroligt grym, erkänd. Man måste ha respekt från de äldre. Är 

man yngre ska man hålla sig till vad de äldre säger känns det som. Även om breaking är en fri 

form, så helt plötsligt är det en massa regler. För att kunna vara med, för att bli accepterad, 

måste man köra som dom. (Breakare under gruppintervjun) 

 

Tävlingen som form är ett sätt att reproducera fältets spelregler. Domarna som ska bedöma kvalitén 

i dansen är de som har en mer erkänd position inom fältet. De har tagit sig dit genom att bli duktiga 

på breaking och genom att fältets spelregler har blivit deras egna.  

 

En utveckling av ovanstående paradox är att man som breakare ska ta plats, synas och höras och 

visa alla att man är bra på det man gör. Det går inte att vara blyg om man ska stå mitt i en hop av 

skrikande åskådare och visa att man är bättre än breakaren som just gjorde ett fantastiskt solo. 

Samtidigt får man inte glömma att man är del av något större än en själv. 

 

Dyker det upp en sådan snubbe som man ser att många inspireras av men man ser att shit, det 

här kan gå snett. Det blir någonting destruktivt istället för någonting produktivt. Då får man ta 

det på dansgolvet och nu djävlar så visar man den personen. Det blir som en diskussion fast man 

gör det med rörelser. Så på det sättet blir det battles i hopp om att så här; den personen, det 

kanske klickar. Och den personen kanske förstår, ja okej, vad man är en del av. Om man tar 

extremt: till exempel om man är med i Röda Korset men man går ut på stan och slåss på fredagar. 

Det blir motsägelsefullt. Det är samma sak med en b.boy som bara dansar för att tjäna pengar 
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och för att skina. (Breakare under andra intervjuomgången) 

 

Battlet är precis vad namnet säger; ett slagfält. För att man ska kunna battla, slåss, måste man inte 

bara ha något att slåss för, man måste ha någon att slåss mot. ”Skitsnack” blir i någon mening en 

utvecklande kraft som håller spänningarna i fältet vid liv. Blir fältet för kamratligt tappas en bit av 

den riktiga utmaningen med att vara en breakare, att våga utmana inte bara sin motståndare utan 

även sig själv. Utan battlet förlorar breakdancefältet sin drivkraft. 

 

Breaking är självutveckling och battlet är den centrala arenan för detta. Det handlar om att utsätta 

sig själv för en svår situation och klara av den. Det handlar om målbilder; jag ska klara att sätta en 

wind-mill inom två månader. Om självhävdelse; jag ska visa alla på nästa battle att jag är bäst. Om 

att övervinna sin rädsla; trots att man är blyg går man in i ringen och låter allas ögon stirra och allas 

munnar skrika. Och om att vara stolt över att man åstadkommit och vågat allt detta. 

 

För alla blir nyfikna på vad egentligen en breakare gör och när jag berättar det så är det inte 

bara blablabla utan det blir med inlevelse. Jag berättar om battles och energin och liksom den 

här tävlingsinriktningen man har. Gå ut och bara dunka huvudet direkt i väggen fast man vet att 

väggen har spikar och man är inte rädd: tschy, tschy, tschy. Jag har aldrig fått något negativt 

[respons på att han är breakare]. Alla blir mer, inte att dom bli intresserade, men dom blir så här: 

Jasså? Hur funkar det? Och när man förklarar hela processen, hur det går till, då märker dom 

att det är inte bara dans. Det är mycket mer än dans, det är en annan nivå av vad du är som 

person, hur du funkar liksom. (Breakare under första intervjuomgången) 

 

Anthony Giddens menar att skam är förknippat med svag integritet och en känsla av otillräcklighet 

och motsatsen till skam är stolthet.
132

 Skam är ett ord som skulle kunna nedvärdera det som 

breakarna gör. Det får dem att framstå som personer med mindervärdeskomplex med ett omåttligt 

behov av självhävdelse. Om man kan bortse från den orättvisa bild som ordet kan framkalla, finns 

det en viktig aspekt i Giddens tankar som jag tror kan förklara breakdancefältets drivkraft. Att 

bevisa att man helt på eget initiativ lärt sig behärska de mest sanslösa rörelser, att man vågar utmana 

sig själv i en läskig situation, att man tar plats och syns och hörs. Allt det handlar om att utveckla 

motsatsen till skam - stolthet. När man bevisar sig själv under ett battle visar man att man är stolt 
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över vad man åstadkommit på egen hand, stolt över att vara självgjord. Därför blir battlet en plats 

för självutveckling som syftar till att bygga upp självförtroende. För precis som Giddens beskriver 

hur en del människor söker sig till fara just för att övervinna den och känna stolthet över att ha 

behärskat faran, så menar jag att drivkraften inom breakdancekulturen är att den ger verktyg för att 

bygga upp en tro på sin egen förmåga. 

 

Ser man det i ett historiskt perspektiv fanns det antagligen ett enormt behov av att känna att man 

dög i samhället och bevisa att man var någon, under den tid och på den plats där breakdance föddes. 

Läget är absolut inte likadant i Sverige idag och det är ingen av dem jag mött som gör den direkta 

jämförelsen. Det som kan verka förbryllande är hur stark dragningskraft breakdancekulturen ändå 

har idag i Sverige. Hur den aggressiva tonen inom kulturen med battlet som ledstjärna upprepas i 

miljöer som inte alls är speciellt aggressiva. Men aggressiviteten handlar inte bara om att vara arg. 

Förutom att göra själva battlesituationen mer ”på riktigt” så att insatserna blir högre och den 

självutvecklande vinsten större, är det ett uttryck för att man känner starkt för och står upp för sin 

kultur och sin grupp. En känsla av att 'ingen trampar på mig', ett sätt att inneha integritet: 

 

Jag känner så här, vi är jätteöppna allihopa [refererar till sitt danscrew], vi är öppna till vad 

som helst, om man inte trampar oss på tårna. Vi är som en igelkott som bara: vschh, så fort 

någon kommer in på fel, som vi inte håller med om. Så tsch, blir det taggarna utåt, nu är jag 

riktig b.boy. Nu är det omöjligt att komma igenom. Men det förändras ju också med tiden. 

(Breakare under andra intervjuomgången) 

 

De som är breakare i Sverige idag är det inte därför att de lever i ett getto eller på annat sätt är 

socialt utsatta. De är det för att de funnit en kontrast till vardagslunken, ett socialt sammanhang för 

självutveckling som syftar till stolthet över vad man åstadkommit och vem man är och på så sätt 

skapar man en stark personlig integritet som är knuten till ”medlemskapet” i gruppen. För man får 

inte glömma bort att de personliga värdena genereras genom att man är en del av ett fält och spelar 

enligt det fältets regler. 
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Del 2 - kulturutövandet & självidentiteten 

 

Just nu är jag i en övergångsperiod. Att sätta alla bitar på plats och se vad det blir utav det. Det 

är man väl hela tiden i och för sig. (Breakare, andra intervjuomgången) 

 

Ovan citat ur en av mina intervjuer illustrerar det som Giddens beskriver som självidentitetens 

reflexiva projekt vilket är det jag kommer att fokusera denna del av analysen på. Där den förra 

delen av analysen försökte omfamna ett helt fält, vill jag i denna del se till de enskilda individerna 

för att söka svar på de frågeställningar som rör kulturutövandet i förhållande till självidentiteten. 

Analysen sker i följande i ordning: 

 

 Visa vilken betydelse kulturutövandet har för deras självidentitet (Landet mitt emellan). 

 Analysera betydelsen av kulturutövandet i förhållande till andra delar av livet (Vanliga livet). 

 Analysera hur de balanserar olika delar av livet när de skapar sin självidentitet och vilka 

fördelar och nackdelar de upplever finns med att röra sig mellan flera livsstilsektorer. (En 

balansakt). 

 Beskriva hur bakgrund, nuvarande situationen och den framtid de önskar påverkar hur de 

väljer sin självidentitet (möjliga och omöjliga val). 

 

Denna del av analysen baserar sig på de enskilda intervjuerna, alltså inte gruppintervjun. Eftersom 

denna del av analysen framförallt fokuserar på individen kommer analysen bli tydligare om man 

kan skilja dem jag intervjuat åt. Därför inleder jag med en kort presentation av dem jag intervjuat. 

Alla namn är fingerade och de intervjuade har valt dem själva. Jag kommer inte precisera om 

citaten jag använder är från första eller andra intervjuomgången eftersom denna del av analysen 

förändrades så pass mycket mellan intervjuomgångarna. För att ge en bild av hur denna del av 

analysen utvecklades beskriver jag den figur och text som var resultatet av den första 

intervjuomgången och som användes som underlag för den andra intervjuomgången (de finns även i 

sin helhet som bilagor). 
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Presentation 

Shuno har breakat sedan yngre tonåren men redan innan dess sysslade han med andra delar av 

hiphopkulturen. Anledningen till att han började breaka var att hans äldre syster visade honom en 

film som innehöll breaking. Han har haft olika arbeten men sedan flera år tillbaka är han cykelburen 

brevbärare. 

 

B.zic har också breakat sedan tonåren och blev inspirerad att börja när han såg breaking i en 

musikvideo. B.zic har haft olika arbeten och även pluggat vid sidan av breakingen. Han är den enda 

av breakarna som livnärt sig på dans på heltid. Nu arbetar B.zic som fritidsledare. 

 

Jenny började som de andra breakarna i tonåren och blev inspirerad av en musikvideo. Hon är den 

enda som började med att ta en kurs i breaking. Jenny har flera utbildningar på universitetsnivå och 

arbetar idag som marknadsförare. 

 

Urban har spelat musik sedan han var liten och musikintresset finns i familjen. I tonåren började 

han spela elgitarr i band vilket är det han har fortsatt med. Urban gick musikgymnasium och tänkte 

sig som ung en fortsatt karriär som rockmusiker. Idag arbetar han som systemutvecklare och är den 

ende av de intervjuade som har barn. 

 

Maria har också hon musiken i familjen och har spelat sedan hon var liten. Sedan tonåren spelar 

hon gitarr och sjunger sin egen musik. Hennes mål sedan länge är att kunna livnära sig helt och 

hållet på sin egen musik. Vid sidan av musiken har hon både studerat och arbetat med annat. Idag 

arbetar hon med PR i kulturbranschen. 

 

Den reviderade analysen 

Följden av att ämnet för den andra intervjuomgången var min analys av intervjuomgång ett, blev att 

denna del av uppsatsens analys reviderades medan jag fortfarande samlade in material. Därför 

kommer jag här att kort redogöra för vad analysen av den första omgången intervjuer resulterade i. 

Anledningen till att jag tar upp det på denna plats i uppsatsen är att det som reviderades framförallt 

handlade om de delar av analysen som följer nedan. Analysen av breakdancefältet fördjupades och 

utvecklades som en följd av den andra intervjuomgången, men i grunden förblev den oförändrad. 
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I metodavsnittet beskrev jag hur jag gick tillväga för att så tydligt som möjligt beskriva för dem jag 

intervjuat vad jag kom fram till efter den första intervjuomgången. Jag konstruerade en figur, skrev 

en kompletterande text och tog med mig en ny fundering som väckts under arbetet med analysen av 

den första intervjuomgången (en fundering som de intervjuade inte fick reda på i förväg eftersom 

den inte var tillräckligt preciserad för att skriva ner i den fasen av analysarbetet). Framförallt 

figuren blev ett viktigt underlag för de jag intervjuade att utgå från när de replikerade på min analys 

av deras kulturutövande. Figuren innehöll tre sätt att förhålla sig till sitt kulturutövande: 

 

 Kulturutövandet som livsåskådning – något man är i alla delar av sitt liv. 

 Kulturutövandet som både privat och professionellt – något man är men uppdelat mellan en 

professionell och en privat roll.   

 Kulturutövandet som personligt och privat – även om kulturutövandet är betydande för 

självidentiteten är det något man gör snarare än något är. 

 

Ovan tre förhållningssätt relaterade jag till två faktorer uppställda som glidande skalor: 

 

 Hur mycket man investerat i det yrke där man tjänade sitt uppehälle. Från att ha ett yrke som 

framförallt funkade ihop med att lägga mycket tid på sitt kulturutövande, till att ha lagt ner 

mycket möda på sitt yrke med en eller flera utbildningar och karriär. 

 Vilket mål man hade med kulturutövandet. Om det var ett sätt att leva, om målet var att bli 

professionell inom sitt kulturuttryck, eller om det var en hobby. 

 

Landet mitt emellan 

Alla jag har intervjuat har det gemensamt att de utöver sin skapande verksamhet har ett yrke, men 

det varierar hur mycket tid och möda de lagt ner på sitt yrke. Allt från universitetsexamen och 

karriär till ett yrke för att tjäna pengar så att man kan leva ett bra liv utan att yrket för den skull tar 

för stor plats. Alla intervjuade har också det gemensamt att deras kulturutövande är väldigt viktigt 

för deras självidentitet. De har alla sysslat med sitt kulturutövande sedan tonåren, eller längre, och 

de är nu i trettioårsåldern. Även om de ägnar sig åt ett kulturutövande som brukar räknas till 

ungdomskultur, ser de sig själva som vuxna i sitt kulturutövande. Även om intensiteten i 
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kulturutövandet varierat under deras liv har de blivit bra på vad de gör och är i sin krets erkända 

som duktiga. För vissa är kulturutövande den arena där de känner sig som mest hemma: 

 

B.zic: Framförallt för att jag känner mig trygg i den rollen att vara dansare. För jag kan allting 

om dans. När jag märker att det är jag som ska leda, för i ett fritidsledarjobb har man jobbet att 

leda ungdomarna, där är det jag som ska ta initiativet. Då blir det enklast: Ja, men jag är bra på 

dans. Och så visar jag en wind-mill.
133

 Då så blir dom så här ÅÅÅÅ, vad gjorde du för 

någonting? Och sen kan man börja.  (Första intervjuomgången) 

 

Att kulturutövandet kan vara viktigare för självidentiteten än yrket har varit tydligt i flera intervjuer. 

Det kan vara det man är oavsett vad man arbetar med. Det kan vara den stadigvarande röda tråden i 

identiteten bakåt men även in i framtiden som när Shuno menar att hans framtida barn stolt kommer 

att berätta för sina kompisar att deras pappa, han var breakare! 

 

Under den andra omgången intervjuer beskrev jag hur jag tyckte mig se att kulturutövande för vissa 

var en hobby eller fritidsysselsättning och för alla var en frizon där man själv fick bestämma vad 

man ville göra med sin tid och sitt liv. Kring dessa två ord blev det flera diskussioner som handlade 

om att kulturutövandet inte var kravlöst. Maria menar att om man sysslar med en skapande 

verksamhet länge, blir man till slut duktig och när man märker att man är duktig, vill man prestera 

ännu bättre. Samtidigt som färdigheterna blir en allt större del av självidentiteten, ökar kraven man 

har på sig själv. 

 

Giddens beskriver fritid som utfyllnad mellan mer avgörande vardagsaktiviteter som till exempel 

arbetet. Om fritid ses som en mer ”onyttig” tid än till exempel arbete kan det vara svårt att uppfatta 

sitt kulturutövande som både betydande för självidentiteten och kravlös fritidssysselsättning. De 

personer jag intervjuat har gjort sin fritid till nyttotid och därför innehåller den prestationskrav och 

ansvar. Och kraven handlar inte endast om dem man ställer på sig själv utan man vill även prestera 

bra i andras ögon. 

 

                                                 
133

 Wind-mill är en akrobatisk rörelse nära golvet där dansaren snurrar omväxlande på rygg och mage i hög hastighet. 

Farten kommer av att benen snurrar runt som just en väderkvarn. 
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Vanliga livet 

Alla utom Urban pratar mycket om att deras kulturutövande är något annat än det vanliga sättet att 

leva. Jag kommer benämna detta Vanliga livet för att tydliggöra allt det som upplevs som en 

motsats till det som kulturutövandet står för. Det betyder inte att de jag intervjuat inte anser att de 

också har ett vanligt liv. Deras beskrivning av Vanliga livet innehåller allt som de upplever som 

repetitivt och mainstream. Om man skulle lägga ihop alla kommentarer från intervjuerna innebär att 

leva Vanliga livet att man klär sig lika och att man pratar om samma saker. Dagen ser ungefär 

likadan ut och till och med att livsbanan är likartad för alla som lever ett Vanligt liv. 

 

Kulturutövandet kan i förhållande till Vanliga livet vara ett sätt att bli, eller uttrycka att man är, unik 

och speciell. Flera menar även att det finns ett mod i att våga vara annorlunda och våga välja ett sätt 

att leva som kanske inte är fullt så tryggt som Vanliga livet. Just trygghet är samtidigt en anledning 

till att de intervjuade valt att ha ett icke konstnärligt yrke, ett yrke som alla utom Urban uttryckligen 

räknar till det Vanliga livet. 

 

De flesta jag intervjuat har uttryckt att reaktionen på deras kulturutövande är positiv från dem som 

inte ägnar sig åt något kulturutövande eller annan sysselsättning som skulle falla utanför Vanliga 

livets ramar. Flera av dem jag intervjuat upplever sig själva som en inspirationskälla. Andra som 

inte håller på med något kulturutövande på en avancerad nivå ser det som coolt att de jag intervjuat 

fortsätter att följa sitt hjärta och göra sin grej. Maria är den enda som har uttryckt motsatsen, att de 

som lever det Vanliga livet är avundsjuka på hennes för att hon vågar välja en mer spännande men 

otryggare väg. Maria är också den av de intervjuade som står närmast att livnära sig helt och hållet 

av sin musik. 

 

Mycket av det som beskrivs som Vanliga livet är allt det som livet i Sverige idag består av. 

Arbetstider och dagistider. Utgifter som ger ett bekvämt liv. Göra karriär innan man är si år och 

skaffa familj innan man är så år. Det Vanliga livet innebär på många sätt en trygghet samtidigt som 

man blir en del av strukturer, eller med Giddens ord abstrakta system, som kan vara svåra för den 

enskilda individen att känna att man kan påverka. Vill jag ha en egen bostad, måste jag ha pengar 

till hyran. För att inte förlora sin integritet är det samtidigt viktigt att känna att det är man själv som 

bestämmer över sitt liv. Att det åtminstone till viss del är upp till en själv, om man hamnar i det 

kugghjulet som en av dansarna beskriver det: 
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Shuno: Så vissa, eller rätt många, tycker ändå att det är skönt att jag håller på med det jag 

fortfarande gör. Att jag inte har kommit in i det där kugghjulet. Jag är fortfarande utanför 

det där kugghjulet och gör min grej tills jag känner mig beredd att hopp in i kugghjulet, 

svhosh, och fastna där för evigt. 

Elin: Det låter lite deprimerande som du beskriver det. 

Shuno: Nä, det är inte de men det är bara om man själv tar steget dit så man vet vad man 

gör. Annars är det ju folk som hamnar där på grund av ooops, jag hade ingen kondom och 

nu har jag barn. Eller ooops jag tog ett lån på hundratusen och nu har jag värsta 

betalningsanmärkningen och nu har jag skatteverket efter mig. […] 

Elin: Borde man inte kunna få ihop det då? Att man både kunde vara i kugghjulet och 

liksom? 

Shuno: På det sättet är det nått jag känner att jag gjort. Förstår du? När folk säger till mig: 

Vad gör du? Ja, men jag breakar fortfarande. Så säger dom: Vad jobbar du med? Ja, men 

jag är brevbärare också. Jag är en del av kugghjulet men jag gör ändå det jag vill göra, min 

frizon och det här. Det är ändå mitt sätt att kunna vara en del av båda världarna. Och jag 

tror att Sverige har den delen också, att ganska många har den attityden till hur man gör 

saker. (Andra intervjuomgången) 

 

 

Det finns en dubbel innebörd av trygghet. Trygghet är å ena sidan det Vanliga livets kugghjul och å 

andra sidan en garant för att kunna göra ovanliga livsval utan att bli utblottad. I alla fall om man är 

kreativ i sitt sätt att använda samhällets trygghetssystem. I en av intervjuerna menar Shuno att till 

exempel studielån gör det möjligt att bli en duktig breakare och ändå ha ett tryggt och bekvämt liv. I 

det fallet blir ett system som var menat till något helt annat, ett medel för att utveckla en färdighet 

som aldrig kommer kunna ge försörjning. Med Giddens ord tillägnar sig breakaren abstrakta system 

för att utveckla en karriär vid sidan av ett avlönat yrke.  

 

Alla jag har intervjuat har utifrån sin livsberättelse gjort val som inneburit att de kunnat behålla 

kulturutövandet som en avgörande del av självidentiteten. Utifrån kan det se ut som om vissa gjort 

tydligare val medan andra styrts mer av slumpartade händelser som gett livet ny riktning. Men 

graden av ”frihet” i valen är inte det enda som påverkar upplevelsen av att ha kontroll över sitt liv. 

B.zic beskriver i en intervju hur han tycker att ju mer man ger av sig själv i det man gör, desto mer 

kommer man att med tiden gilla det. Det finns ett dialogiskt förhållande mellan personen och 

situationen som personen själv har möjlighet att påverka. Väljer man att gråta över den spillda 
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mjölken eller inte? Samtidigt finns det gränser för vad man kan anpassa sig till eller vad man kan 

välja bort och samtidigt känna att man är sig själv. I kryssandet mellan de två ytterligheterna - 

anpassa sig och inte vika sig - är upplevelsen av det egna valet absolut viktigast för att man ska 

känna sig som sig själv.  Annars tappar man sin integritet. 

 

En balansakt 

Rakt igenom alla intervjuer framgår det tydligt att kulturutövandet är en av flera handlingsmiljöer 

som de jag intervjuar navigerar mellan. Uppdelningen mellan yrke och kulturutövande som olika 

handlingsmiljöer har i alla intervjuer varit självklar. Även kroppsspråket förtydligar; under intervjun 

med Jenny får yrket genom gester representera höger sida av rummet medan kulturutövandet 

representerar vänster sida. 

 

När jag kom tillbaka med min figur (se bilaga 1) som utgångspunkt för den andra omgången 

intervjuer, var en lika genomgående reaktion att uppdelningen i olika roller på inget vis fick de 

intervjuade att känna sig tudelade som personer. Alla sade samma sak, det handlade om ett sätt att 

bete sig utåt för att handlingsmiljön så krävde. Deras egen självidentitet förändrades inte, bara deras 

handlande. Istället för att uppleva sig som splittrad mellan olika världar skapar självidentiteten ett 

enhetligt land mitt emellan. Men det är ändå en balansakt både mellan livets olika sektorer men 

också mellan olika aktörer inom ett fält. Nedanstående citat är av Jenny som jag i min figur hade 

placerat i en position där yrket hade stor betydelse och kulturutövandet var mer en hobby. Hon ville 

till en början placera sig själv i en position där kulturutövandet var beskrivet som en livsåskådning 

och ett sätt att leva. Hon diskuterade fram och tillbaka med både mig och sig själv: 

 

Jenny: Jag skulle vara bäst i skolan. Sen var jag inte bäst i skolan när jag satsade jätte 

mycket på dans helt plötsligt. Jag var inte bäst i klassen längre utan jag var bäst i klassen 

när jag var fokuserad på det. Och sen var jag bra på dansen då jag var fokuserad på det. 

Och det är svårt att fokusera på så många olika delar när man känner att man ska ge... Vad 

var det? 'Ett sätt att leva.' Ett sätt att leva är ju också vilka man har omkring sig. Ett sätt att 

leva med. Så nu när jag har pojkvän som kanske inte är så jätteinsatt i dans så kanske jag 

inte satsar otroligt mycket på dans. Medan Shuno, han kan ge upp mycket mer för dansens 

skull. Jag skulle kanske också... fan, inte sätta mig i livsåskådning ändå. För jag tror inte 

lika mycket som han på dansen. Men den är en viktig del av mitt liv. Som en röd tråd på nått 

sätt. Som jag försöker bygga ut för att hålla mig fast vid dansen på ett sätt där jag är med i 
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gruppen och marknadsför gruppen. (Första intervjuomgången) 

 

Jennys sätt att resonera med sig själv om hur hon ska se på kulturutövandet i förhållande till sin 

självidentitet visar hur hon formar sin självidentitet genom att välja mellan olika livsstilar. Det är ett 

konstant förhandlande inom henne själv, där olika miljöer och självbilder vägs mot varandra. Vem 

hon vill vara i relation till andra runtomkring, exempelvis andra dansare inom breakdancefältet och 

personer i hennes närhet.   

 

Det finns en tendens att ju mer tid och engagemang man investerat i sitt yrke, i form av till exempel 

hög utbildning och att avancera i karriären, desto mer hamnar kulturutövandet utanför det yrkets 

offentliga arena. Kulturutövandet kommer på tal i mer privata sammanhang på jobbet, till exempel 

företagsfesten. Men det är inte den enda anledningen till att inte prata om kulturutövandet på jobbet. 

Det kan också handla om hur nära varandra olika handlingsmiljöer ligger. Om man applicerar 

fältbegreppet på idén om att vi rör oss i olika handlingsmiljöer blir det tydligt att det kan vara 

enklare att vara öppen med sitt kulturutövande, om det fältet ligger nära ens kulturutövande, oavsett 

vilken status yrket har i samhället i stort. Enligt Urban är det inte alls ovanligt att datakonsulter, 

aktiemäklare och revisorer även är medlemmar i rockband och lägger ner mycket av sin fritid på att 

spela i rock i källare och på kvarterskrogar. Eller som B.zic säger, det är lättare att prata hiphop på 

jobbet om man är fritidsledare än om man är säljare. Exakt hur dessa samband i det sociala rummet 

skulle se ut, har jag inte tillräckligt med material för att kunna analysera. Det är dock tydligt att 

sambanden finns. 

 

Behovet av kontroll är ytterligare en faktor som verkar spela roll för hur de intervjuade håller olika 

livsstilssektorer separerade genom sitt språk och sitt agerande. Känslan att ha kontroll över sitt liv 

och vad som är viktigt för självuppfattningen: 

 

Maria: Ja men det är det här, just det skiljer på tre roller. Det är kanske det som jag inte då 

kan riktigt. Eller det är både och. Jag känner igen mig men jag känner inte igen mig 

inombords. Jag kan göra den indelningen kanske framförallt för att förenkla för andra 

personer i vissa situationer. Nu är jag här, nu gör jag de här sakerna, nu kan ni förvänta er 

de här av mig. […] Jag tror det är någonting jag skiljer på utåt för att underlätta för, i och 

för sig både för andra och för mig själv också. Att så här rensa huvudet ibland så man vet 
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var man befinner sig. (Andra intervjuomgången) 

  

Maria har bestämt att hon alltid i första hand är musiker, oavsett vad hon arbetar med vid sidan av. 

Hennes mål är att livnära sig heltid på sin egen musik och hon har kommit en bra bit på väg och 

hennes privata umgänge består till stor del av musiker och konstnärer. Hon är även den enda som 

säger att hon faktiskt kan uppleva sig som oärlig i sitt yrke för att hon där inte lika självklart lyfter 

fram sin identitet som musiker. De jag talat med har menat att kontrollbehov har att göra med hur 

man är som person. Jag tycker mig dessutom se en tendens att behovet att utåt skilja mellan sina 

roller för att uppleva att man har kontroll över sitt liv och sig själv, blir större ju mer ens egen bild 

av vem man är, skiljer sig från den handlingsmiljö man befinner sig i. 

 

Att ha flera livsstilsektorer som för personen känns som om de ligger långt ifrån varandra kan också 

uppfattas som att man får dubbelt upp i positiv bemärkelse. Man känner sig unik i förhållande till 

dem som inte delar ens kulturutövande och man känner sig unik i kretsen av kulturutövare eftersom 

man dessutom är sitt yrke. Att röra sig mellan olika sammanhang kan upplevas som givande 

eftersom man tänker att man på så vis träffar människor man annars inte mött. Det räcker dock inte 

att man rör sig mellan olika miljöer och träffar olika människor, man behöver även vara rörlig i sin 

identitet. 

 

B.zic levde under några år en ”b.boy life style”.
134  

Han menar att han åts upp av breakingen 

eftersom identiteten som b.boy tog överhanden. När han berättar sin historia för mig menar han att 

han i efterhand förstår att hans livsbana blev destruktiv eftersom han snöade in och bara umgicks 

med andra som dansade. Vändpunkten i hans berättelse är en skada som gjorde att han inte kunde 

dansa på två år. Han beskriver det som att sluta dansa var som att bli av med ett beroende. Följden 

blev att han var tvungen att förändra sin självidentitet och i samklang med den skapa sig en ny bild 

av vad ett bra liv är. Hans livsberättelse visar tydligt hur man gör val utifrån den situation man 

befinner sig i för att finna en kontinuerlig berättelse om vem man är. 

 

Möjliga och omöjliga val 

Giddens skriver om hur man i ett senmodernt samhälle hela tiden överväger risker och möjligheter 

                                                 
134

Vilket betyder att man åker runt på battles såväl i Sverige som utomlands. Både för att tävla själv och för att vara 

domare i ett battle. 
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för att välja den väg som kommer ge den bästa framtiden, något han kallar för kolonialisering av 

framtiden. I de intervjuer jag gjort är det helt klart att det man väljer idag utgår från de mål man har 

med sitt liv: 

 

Elin: Nä men jag tänker om det finns en känsla av, eller om du uppfattar att du har 

musiken... att ha musiken som yrke blir annorlunda än att skapa för din egen skull? Och att 

det finns båda delarna i dig? 

Maria: Mmm. Ja, kanske har det funnits det någon gång tidigare, och kanske att det 

kommer att finnas igen, men just nu känns det inte så. Dom senaste tio åren har jag inte, då 

har jag haft en ganska tydlig bild och plan över vart jag vill nå och vart jag är på väg sådär. 

Så jag har hela tiden haft en idé om att min... Jag har sett mitt skapande som ett yrke och 

som någonting... Ja, kanske inte som ett företag men liksom någonting jag bygger och 

skapar eftersom jag har ett mål att jag vill nå ut med det och kunna leva av det. (Andra 

intervjuomgången) 

 

Att bestämma över sitt liv, sin framtid betyder frihet att välja samtidigt som det betyder ansvaret att 

välja rätt och att bli lite av sitt eget livs sierska: 

 

Maria: Det här med enmansföretag, krav och ansvar. Att man alltid är. Det här att man gör 

val för att bestämma över sitt eget uttryck gör man ju, men då har man också... Det är ju 

positivt för att man har den kontrollen men då bär man också ansvaret och man måste 

kunna tänka ganska långt fram tror jag. Fram i tiden för att förstå vad de olika valen 

kommer att innebära. Och det tycker jag är svårt. (Andra intervjuomgången) 

 

För Maria är inte bara skapandet utan också målet med hennes skapande en av de viktigaste delarna 

av vem hon är: musiker. I viss mening skulle man kunna säga att hennes framtida mål, musiker på 

heltid, blir en del av hennes självidentitet redan idag. Men det är naturligtvis inte en så enkel sak 

som att om man vill vara någon så blir man det. I alla intervjuer är det tydligt att det har att göra 

med acceptans från omgivningen och om vilka val som finns tillgängliga. För även om den moderna 

världen kan te sig full av möjliga framtider att välja mellan är det inte självklart att alla har tillgång 

till alla val. Det kan handla om sociala orättvisor men det kan också handla om vad man uppfattar 

som möjliga val utifrån den livsberättelse man har. Två exempel: 
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Elin: Fanns den tanken att du ville bli dansare som yrke? 

Jenny: Nä. För det var väldigt mycket att jag ville bli duktig tjej. Och för familjens skull så 

skulle jag aldrig välja det. För jag ville ändå att dom skulle bli, att dom skulle känna att jag 

var ekonomiskt trygg. För dom har kämpat så mycket för att ge allting till oss. Sen om de 

har gett oss så mycket och verkligen satsat så att vi får den bästa utbildningen, så går jag 

och tar en dansutbildning. Det är lite som att smälla dom på käften på nått sätt. Ingen 

respekt för föräldrarna. (Första intervjuomgången) 

 

Urban: Ä var va vi? 

Elin: På när du valde att inte ha... [musiken som huvudsaklig inkomstkälla.] 

Urban: A, precis. Nä, det fanns inte på kartan kan man väl säga. I den situation jag var då 

så fanns inte den möjligheten, eller vad heter det? It was not an option. På grund av, ja 

kanske den osäkerhet jag kände inför papparollen och dom krav jag kände från 

omgivningen. Så jag funderade inte ens på det. Och på den tiden var det inte heller som yrke 

jag hade tänkt ha musiken utan som... Ja, drömmen var ju att släppa skivor och åka på 

världsturné. Det är inte ett yrke som man ser på det sättet. Ett rocken roll liv liksom. (Första 

intervjuomgången) 

 

I båda dessa fall är en förklaring till att alternativet att ha kulturutövande som huvudsaklig 

inkomstkälla inte ens existerat, ett resultat av förväntningar från andra i ens närhet i samklang med 

den person man vill vara: en duktig flicka och en ansvarstagande pappa. Om man skulle föreställa 

sig ett socialt rum så som Pierre Bourdieu beskriver det, skulle det kanske vara möjligt att personer i 

samma situation men i en annan position i det sociala rummet hade sett andra val som möjliga. Jag 

kan inte göra någon djupare analys av just dessa personers unika position i det sociala rummet. 

Däremot kan jag jämföra de två olika kulturuttrycken som dessa personer representerar för att se om 

det finns skillnader i valmöjligheter de uttrycken emellan, något jag kommer att göra i den tredje 

delen av analysen.  

 

Alla jag intervjuat är påverkade av många olika faktorer när de gör val som rör vem de vill vara. 

Samtidigt är de inte marionetter under slumpen, byråkratin, näringslivet eller någon annan del av 

det moderna Sverige. Ingen känner att de är slav under strukturer större än dem själva. Samtidigt är 

alla fullt medvetna om att de måste förhålla sig till abstrakta system. Det är nödvändigt att på ett 
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personligt plan lyckas mildra spänningar mellan individ och struktur för att den personliga 

integriteten ska bevaras. De jag intervjuat verkar uppleva att de kan använda systemen kreativt och 

uppfinna sin egen livsbana så att de följer en trygg och vanlig väg på samma gång som de är en del 

av något som upplevs annorlunda och i konstrast till Vanliga livet. De känner att de, utifrån sin 

situation, väljer sitt liv och den upplevelsen ger dem integritet. 

 

Del 3 - jämförelse 

I denna avslutande del av analysen vänder jag tillbaka till fältanalysen för att med hjälp av den se 

om det finns likheter och skillnader mellan de två olika kulturuttrycken som avspeglas i hur de jag 

intervjuat upplever och förhåller sig till sitt kulturutövande. Och om dessa skillnader och likheter 

kan säga något om vilka positioner de två kulturuttrycken har i samhället. Fler teman i detta avsnitt 

kommer jag att utveckla i diskussionsavsnittet. 

 

Även om jag inte gjort någon fältanalys av det utsnitt av det sociala rummet som musikerna ingår i, 

kan jag ändå se två gemensamma drag i hur de beskriver sin kultur, som även understöds av den 

tidigare forskning jag läst.
135 

Dessa drag ger en liten bild av hur musikerkulturen i Stockholm 

fungerar så därför inleder jag med att beskriva dem. 

 

Musikerkulturen 

Att vara musiker är inte detsamma som att leva av det. Inom musikerkretsar vet man att det är få 

förunnat att kunna leva endast av sin egen musik. Varifrån man får sina pengar avgör inte om det 

man skapar är bra eller dåligt. Det avgör inte heller om man är en del av musikerkulturen eller ej. 

Det som avgör är snarare vilket umgänge man har, vilka kontakter man har inom musikervärlden, 

vilka man samarbetat med och hur mycket man påverkar kulturen. 

 

Elin: Vad behöver man, vilka kriterier behöver man uppfylla? 

Maria: Mmm, jag vet... 

Elin: För att inte behöva skämmas för att säga att man ÄR artist? 

Maria: Antingen ska man nog ha väldigt, väldigt gott självförtroende eller så ska man ha 
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gjort en massa saker. Jag har gjort massa saker. Nu kan jag känna att jag har förtjänat det 

på nått sätt. Men också att man blir liksom lite upplockad. Det har jag känt och funderat 

ganska mycket över. Eftersom jag har mycket vänner som är musiker också och Stockholm 

är ju så litet att man ser... Det finns ju ett spel. Det handlar väldigt mycket om att bli erkänd, 

alltså för folk runt omkring en. Jag tror inte att det är det som är det viktigaste för en själv 

och huruvida man vågar säga att man är artist eller musiker. Men för andra runtomkring en 

så handlar det väldigt mycket om att andra. Att man blir bekräftad av någon som någon 

tycker är så här: 'Woaw. Men då är du bra för att den personen säger det.' Sen så behöver 

man inte ha gjort något annorlunda mot hur man har gjort de senaste fem åren. Lite så 

funkar det väl. (Första intervjuomgången) 

 

Ytterligare en aspekt av musikerkulturen har synts i de intervjuer jag gjort; det är skillnad på 

yrkesmusiker och musiker. En yrkesmusiker har gått musikhögskolan eller likvärdig utbildning. En 

musiker behöver inte ha gått någon utbildning och har denne gjort det är det viktigare att skolan 

innebär att man befinner sig i ett sammanhang av skapande musiker än själva utbildningen i sig. 

Den andra skillnaden är att en yrkesmusiker bara kan vara yrkesmusiker om denne har arbete som 

musiker. Man får betalt för att spela andras musik och är inte beroende av den ensemble man för 

tillfället är en del av. Detta skiljer sig från det som Urban beskriver som bandmusikerkulturen: 

 

Urban: Men ett band är en frivillig uppoffring kan man väl säga. Eller det är som ett 

förhållande. Det är lika komplicerat, det är ett givande och tagande. Yrkesmusiker, då är det 

mer som att man är anställd någonstans, det är den typen av förhållande. Man får betalt 

kanske, man får något tillbaka för ens egen vinning. Det är inte så att man ger sig in i 

någonting för att man tror på det eller älskar det. (Första intervjuomgången) 

 

 

Slippa kompromissa 

Svaret på frågan om varför man inte velat ha kulturutövandet som huvudsaklig inkomstkälla är på 

ett sätt gemensamt för alla jag pratat med. De vill inte kompromissa konstnärligt med sitt 

kulturutövande. De väljer att tjäna sina pengar på annat sätt för att till slippa spela covers eller böja 

sig för hur en koreograf vill att deras dans ska se ut. Om de skulle kompromissa med sitt 

kulturutövande skulle kulturutövandet förlora sin mening. Om de själva inte kunde välja hur de vill 

skapa sin konst skulle konsten inte vara lika betydelsefull för deras upplevelse av vem de är. Men 
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trots att detta är lika för alla så skiljer sig anledningen till valet att inte kompromissa: där musikerna 

har valet att mer eller mindre målmedvetet jobba för att en gång i framtiden kunna försörja sig på 

sin egen musik så ser inte breakarna det som ett alternativ. Förenklat vill de inte tjäna sina pengar på 

breaking eftersom det förstör breakingen. Anledningen till skillnaden ligger i analysen av 

breakdancefältet. 

 

Breakdancefältets subjektiva konstruktioner och objektiva strukturer 

Breakaren beskriver sin kultur som fri samtidigt som gränsen för vad som är breakdance eller vem 

som är b.boy/b.girl är tydlig. Denna paradox går att förklara genom att se närmare på hur fältets 

subjektiva strukturer och objektiva konstruktioner följer av varandra.  Breakdancefältets subjektiva 

konstruktioner, dess praktiker och värderingar, stämmer överens med dess objektiva struktur, det 

vill säga dess plats i det sociala rummet. För att förtydliga ska jag ge två exempel på sfärer där 

breaking inte självklart hör hemma: utbildning och yrke.   

 

Du kan inte ta examen i breakdance och skulle du kunna bli breakare på en högskola skulle idén om 

att vara självgjord försvagas. Det finns en folkhögskoleutbildning för streetdansare där även 

breakare kan utbilda sig i olika streetdancestilar. B.zic gick utbildningen när den var helt ny. Han 

beskriver det som ett ”kaosår” vilket för honom var guldläge just för att han var en b.boy. Han fick 

träningslokal och uppehälle samtidigt som han fick träna för sig själv då lärarna sällan dök upp. I 

den situationen var det faktum att skolan inte levde upp till att vara en skola enligt läroplanen en 

förutsättning för att B.zic skulle kunna fortsätta vara självgjord. 

 

Du kan inte vara yrkes-b.boy på samma sätt som du kan vara yrkesdansare. Att tjäna pengar på 

breaking är inte det huvudsakliga syftet med dansen och det stämmer inte överens med fältets 

värderingar eller praktiker. En arbetsgivare som vill anställa en breakare måste låta breakaren dansa 

som den själv vill. Du kan inte ha en unik stil om någon annan koreograferar dina steg och har du 

inte en unik stil är du inte en äkta b.boy/b.girl, hur tekniskt duktig du än är. B.zic hade även 

anställning som dansare men valde att sluta eftersom det inte gick att kombinera med att vara b.boy. 

Stämningen på teatern stämde inte överens med hans bild av att utöva dans: 

 

B.zic: Jag gillade inte dom vibbarna. Att man är en grupp som gör en uppsättning och sen 

när uppsättningen är färdig går man förbi varandra på stan och säger inte ens hej. Det är 
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inte riktig hiphop för mig. Det är så här att hålla fast. Har man haft roligt en gång så 

betyder det att man får en bra vibe. Men då märkte jag att dom flesta av dom här 

människorna behövde pengar för att få den här goda viben. Dom kunde inte träffas ute i en 

park och ha samma vibe utan dom var tvungna att ha ett mål. Okej vi har dom här 

projektpengarna för att göra det här projektet. Då kände jag att; okej det här var inte riktigt 

min grej. Jag skulle vilja ha det som förut och bara sätta mig ner och ta det lugnt och se vad 

som händer och bygga på det. (Första intervjuomgången) 

 

Breakdancefältet är inte professionaliserat i meningen att det kan klassificeras som yrke. Det bygger 

på helt andra strukturer än det professionella kulturlivet och för B.zic gick det inte att sammanföra 

de två och fortfarande behålla de värderingar som kommer med breakdancefältet. För samtidigt som 

aktörerna i breakdancefältet inte anser att deras dans ska handla om att tjäna pengar så finns faktiskt 

inte förutsättningarna för att tjäna speciellt mycket pengar på breaking och samtidigt behålla fältet 

så som det fungerar idag. Det handlar inte bara om att en b.boy/b.girl inte vill vara ”sell out” för att 

det inte stämmer med deras värderingar. Det handlar även om att det idag inte finns några större 

summor att tjäna på självständig träning och battles mot andra aktörer inom samma fält. Enligt 

Shuno finns det några få som faktiskt tjänar sitt uppehälle på att åka runt på battles som tävlande 

och som domare men då krävs det att den b.boy/b.girlen lever ett liv som ”luffare”. Det är inte 

möjligt att ha en trygg och ordnad tillvaro om man endast sysslar med b.boying enligt 

breakdancefältets spelregler. De objektiva strukturerna för fältets existens och de subjektiva 

konstruktionerna som fältets aktörer ger uttryck för är beroende av varandra. Om fältet skulle skifta 

mot en mer kommersiell hållning skulle möjligen förutsättningarna för att bli professionell breakare 

ändras, men då skulle fältets symboliska kapital upphöra att fungera inom fältet. 

 

Det finns friktioner och stridigheter inom fältet som berör just detta. I en av intervjuerna berättar 

B.zic om en hetsig diskussion med en annan breakare. Han beskriver den som så pass engagerande 

att de blev utkastade från pizzerian där de satt. Deras olika ståndpunkter var: gör fältet mer 

kommersiellt gångbart för att på så vis öppna upp det mot omvärlden så fler får möjlighet att se och 

ta del av kulturen. Kontra: om man blandar in pengar i ekvationen kommer kulturen att förändras 

och bli mer som en sport. Det är bättre att stärka fältets interna band, dels mellan aktörer inom fältet, 

dels fältets värderingar i förhållande till dess ursprung. B.zic hade den senare ståndpunkten och han 

förklarar sin åsikt så här: 
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B.zic: Jag snackade med en kille som hette M. Han ville göra SM. Och så sa han: ”Det ska 

va' en mot en i SM och så lägger jag prissumman tjugo tusen så kommer alla att komma.” 

Och då sa jag till honom: ”Med tjugo tusen så kan du bjuda alla breakare i Sverige så kan 

dom få en gratis resa. Då kommer alla va' där.” Jag resonerar mer på det sättet. Sen är det 

visst, det är nice att det är priser på tävlingar, självklart. Men jag tror det är bättre så här: 

okej, ni får priser; två resor till New York i en vecka och träffa dom här killarna. Och det 

utvecklar kulturen på ett helt annat sätt tror jag. (Första intervjuomgången) 

 

Musikerna skiljer på att vara musiker som skapar sin egen musik och yrkesmusiker som spelar 

andras musik. Breakarna skiljer på en b.boy som skapar sin egen dans och en yrkesdansare som kan 

lära sig en koreografi. På så sätt har alla en liknande inställning till sitt skapande som något som, för 

att vara meningsfullt, måste vara nära knutet till det egna valet och till deras självuppfattning. Ser 

man närmare på uppdelningen blir det dock tydligt att musikerna snarare drar en gräns mellan att 

vara konstnär eller att arbeta inom ett konstnärligt fält medan breakarna ser skillnaden som att vara 

del av en subkultur eller tillhöra ett professionaliserat kulturetablissemang. 

 

Fri och seriös. Fri eller seriös. 

Ingen jag intervjuat vill kalla det som de sysslar med hobby, men musikerna reagerar starkare på 

ordet frizon i förhållande till sitt kulturutövande än breakarna. Ordet frizon blir i deras värld 

synonymt med en mindre seriös sysselsättning. För breakrna har ordet frizon andra konnotationer. 

Jag menar att det hänger samman med att breakdance och rockmusik har olika positioner i det 

sociala rummet. Där musikernas fält i högre grad är professionaliserat i meningen att de lättare kan 

leva på musiken, är det för breakarna viktigt att vara fri i förhållande till krav från potentiella 

arbetsgivare, läroplaner och kommersiella aktörer som inte delar fältets värderingar. En frihet som 

kommer sig av breakdancefältets position i det sociala rummet lika mycket som av breakarnas egna 

uppfattningar om vad som är äkta b.boying. 

 

Man kan säga att möjligheten att tjäna pengar på det man gör skapar olika sätt att se på ordet frihet i 

förhållande till sitt kulturutövande. Frihet får en negativ klang när ordet används i ett 

professionaliserat sammanhang där dess motsats är att vara ansvarsfull och seriös. Det betyder dock 

inte att breakarna är mindre seriösa eller ansvarsfulla men ordet frihet i deras sammanhang blir ett 

sätt att visa att de inte är beroende av institutioner eller arbetsgivare för att skapa ett värde inom sitt 

kulturuttryck. Samtidigt är breakdancefältet förstås en del av helheten och gränsen gentemot 
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etablissemanget är inte glasklar. Precis som en duktig b.boy/b.girl befinner sig i ett land mitt 

emellan amatör och professionell, är även breakdancefältet som helhet ibland en 

fritidssysselsättning och ibland en del av professionella event även om det inte alltid betyder att 

breakarna tjänar pengar genom att delta i eventet. Ett exempel på det är när de jag intervjuat är 

bakgrundsdansare på TV4:as lördagsunderhållning eftersom de är gamla kompisar till bandet som 

uppträder. I diskussionsavsnittet kommer jag gå in närmare på breakdancefältets relationer med 

andra delar av kultursektorn i Sverige och vilka resultat det får eller skulle kunna få.  

 

Del 4 - sammanfattning av analysens resultat 

Jag upptäckte fem egenskaper som är viktiga för hur breakdancefältet fungerar i Sverige idag (även 

om jag delar upp dem är de intimt sammanflätade): att vara självgjord, kulturens ursprung som den 

fria dansen från gatan, paradoxen att ha en unik stil som samtidigt är rätt stil, att visa upp sig för 

andra inom fältet är detsamma som att finnas och slutligen egenskapen som genomsyrar alla delar 

av fältets praktiker: att battla. Battlet är platsen där alla ovan egenskaper tydligast kommer till 

uttryck. Det är även navet för fältets drivkraft: självutveckling genom att känna stolthet över vad 

man åstadkommit och att man vågar.  

 

Breakdancefältets egenskaper, dess subjektiva konstruktioner, går hand i hand med dess position i 

samhället som en icke professionaliserad kultur vid sidan av etablissemanget. Det finns få 

möjligheter att ha breakdance som yrke i Sverige och det är inte heller syftet med att breaka. För att 

fältet ska kunna bli professionellt behöver dess subjektiva konstruktioner förändras och vice versa, 

om fältets objektiva strukturer förändras kommer även dess drivkraft förändras. 

 

För alla jag intervjuat är kulturutövandet avgörande för deras självidentitet och därför handlar det 

om mer än vad man i dagligt tal skulle kalla fritidssysselsättning. Det är inte en plats för att stressa 

av utan en plats där självidentiteten skapas, för flera en röd tråd som löper genom en större del av 

livsberättelsen. Den livsstilssektorn som är kulturutövandet står i kontrast till det som upplevs som 

ett vanligt tryggt men repetitivt liv. Alla jag intervjuat upplever att de mer eller mindre har ett ben i 

detta Vanliga liv och ett i sitt kulturutövarliv och att detta ger dem fördelar samtidigt som de måste 

bli skickliga på att navigera mellan och balansera de olika livsstilssektorerna mot varandra. 

 

Kulturutövandet är alltså en av många andra delar av livet och alla jag intervjuat balanserar sina 
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olika livsstilssektorer utan att för den skull känna sig uppdelade i olika roller. Balansakten handlar 

om vem man vill vara i samklang med sin livsberättelse och sin omvärld. Även om ingen jag 

intervjuat upplever att de har allvarliga problem med att få ihop sitt liv så verkar avståndet mellan 

de olika handlingsmiljöer man befinner sig i samt hur viktiga olika livsstilssektorer är för 

självidentiteten, spela roll för hur enkel balansakten är. 

 

Alla intervjuade har till viss del valt att ha ett yrke vid sidan av sitt kulturutövande eftersom de inte 

vill kompromissa med sitt kulturutövande. Att ha tryggheten i ett yrke ger ro att skapa på det sätt 

som man själv vill. Men det är inte enda anledningen. Varje individs hela livsberättelse såväl bakåt 

som hur man föreställer sig framtiden, och dennes nuvarande situation påverkar vilka val som man 

har sett som möjliga. Samtidigt är just möjligheten att själv välja vad man vill lägga sin tid på, 

otroligt viktig för att självidentiteten ska upplevas intakt och för att man ska känna att man har 

integritet.  

 

Breakdancefältets position i samhället och dess drivkraft skiljer sig från musikernas kultur och 

därför skiljer sig även utövarnas syn på sin roll som kulturutövare. Vare sig det är ett uttalat mål 

eller en dröm är det självklart för musikerna att det går att försörja sig på sin egen musik. 

Breakarens position är på sätt och vis inte den mellan professionell och amatör eftersom det inte 

finns en glidande skala med yrke i ena änden och hobby i den andra. En breakare kan vara mer eller 

mindre del av sitt fält men inte professionell i meningen yrkesdansare. Alla jag intervjuat har avstått 

från att försörja sig på sitt kulturutövande eftersom de inte vill kompromissa med sitt skapande men 

anledningen till att de skulle ha behövt kompromissa skiljer sig på grund av vilket kulturuttryck de 

ägnar sig åt. 

 

Att en avancerad fritidssysselsättning fått en så stor plats i de intervjuades liv beror på det samhälle 

vi lever i. Dels för att vårt samhälle gör det möjligt. Dels för att det inte finns en given plats i 

samhället för deras avancerade kulturutövande. För att de ska kunna upprätthålla en enhetlig 

självidentitet måste de finna utrymme för kulturutövandet samtidigt som de anpassar sig till ett 

samhälle där det inte finns självklar plats för ett avancerat kulturutövande som inte är rakt igenom 

professionellt i mening yrke. För att länka samman personlig bakgrund, kulturutövandets position i 

samhället, självbild, förväntningar och önskningar med rådande normer i samhället har de jag 

intervjuat funnit en lite mer svår definierad plats för en betydande del av sin självidentitet, en plats 

mitt emellan amatör och proffs och mitt emellan fritid och yrke. Att det funkar så pass smärtfritt att 
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överskrida gränser skulle kunna ha att göra med att en uppluckring av dessa dikotomier sedan länge 

varit på gång. Det skulle även kunna betyda att de jag intervjuat egentligen aldrig i sitt sätt att 

hantera sitt kulturutövande ifrågasatt samhällets grundläggande strukturer. De spelar enligt 

spelreglerna samtidigt som de lite grann lyckas bända reglerna för att känna att de slipper 

kompromissa med sitt kulturutövande och sin självidentitet. 

 

DISKUSSION 

Redan i inledningen till uppsatsen beskrev jag att de jag intervjuat befinner sig i gränslandet mellan 

amatör och professionell. Jag vill inleda diskussionen med att återknyta till den teoretiska 

begreppsgenomgången för att visa att den beskrivningen fortfarande är relevant. De jag intervjuat 

har helt eller delvis andra sätt att försörja sig och de har ingen eller lägre utbildning inom sitt 

kulturuttryck. Däremot lever de upp till flera av de kriterier som definierar en professionell. De har 

en lång karriär bakom sig med meriter, de gör inte avkall på kvalité, de vet vad som fungerar eller ej 

redan innan de börjat skapa ett nytt verk och deras alster möter ofta en publik. De är även väl insatta 

i aktuella diskussioner, känner till sitt kulturuttrycks ”ismer” och har koll på andra aktörer inom sitt 

kulturområde.  

 

Det som blivit tydligare efter analysen är att positionen mitt emellan måste förstås utifrån just det 

kulturuttryck som personerna sysslar med. Inte förrän man tar hänsyn till det specifika inom ett 

speciellt fält och placerar det i förhållande till resten av samhället, blir landet mitt emellan en 

meningsfull metafor. Utan förståelse för breakdancefältets specifika struktur blir bilden av 

breakarens position i samhället onyanserad. 

 

Från individens synvinkel blir uppdelningen mellan professionell och amatör i förhållande till 

självidentiteten inte speciellt skarp. Inte heller känslan av att vara mitt emellan två världar är tydlig i 

hur man känner sin självidentitet. När man börjar nysta i trasslet av alla mer eller mindre valda 

livsvägar, de relationer man har såväl privat som i mer offentliga sammanhang, sin livshistoria och 

den önskade framtiden (så som de båda ser ut i den stund där man befinner sig just nu) - då är det 

inte önskvärt att kategorisera sig själv som amatör, proffs eller mitt emellan för dem jag intervjuat.  

 

Om man istället flyttar perspektivet till en strukturell nivå uppstår frågor som rör 

intervjupersonernas relationer med andra delar av samhället, till exempel professionella arenor för 
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kulturutövande. Det är de frågorna jag kommer att fokusera diskussionen på. Utifrån uppsatsens 

analys finns det även andra intressanta diskussioner att föra men jag väljer att fokusera på en och 

göra det grundligt. Utgångspunkten är breakdancefältets förhållande till andra delar av kultursektorn 

i Sverige
136

 och till de begrepp som jag tidigare presenterat i teoriavsnittet. Jag koncentrerar mig på 

breakdancefältet eftersom det är deras kultur jag har analyserat som helhet. Jag vill diskutera vilka 

möjligheter eller svårigheter breakdancefältet möter när det närmar sig andra delar av kultursektorn 

i Sverige. Jag tror dock att grundproblematiken, en kultur som befinner sig i utkanten av 

kultursektorn och/eller mitt emellan amatör och professionell, går att applicera på andra typer av 

kulturutövande i Sverige. Kanske kan en slöjdförening befinna sig i liknande situationer? Med det 

menar jag inte att uppsatsens analys går att applicera på andra fält men förhoppningsvis kan 

diskussionen ge några tankar om vilka konsekvenser förhållanden mellan kulturutövande 

på ’scenens mitt’ och kulturutövande i gränslandet amatör-professionell kan få.  

 

Breakdancefältets relationer 

Ett pro-amfält? 

Om man vill finna ett begrepp för breakarnas (och för den delen musikernas) position som både 

professionella och amatörer ligger Leadbeater och Mills pro-ambegrepp nära till hands och därför 

börjar jag med att titta lite närmare på det. The Pro-Am Revolution syftar inte i första hand till att 

konstruera ett begrepp, utan till att propagera för en ny samhällsutveckling. Leadbeater och Mills 

förutsätter att i ett expertsamhälle, i konstrast till det samhälle som de förespråkar, sitter några få 

experter på kunskap som i sin tur kan ge inflytande och makt i samhället. Redan där tycker jag att 

Giddens analys av moderniteten ger en långt mer djupgående förståelse för hur expertsamhället 

fungerar idag. Oavsett vilket yrke vi har är vi alla noviser inom det mesta som rör vårt dagliga liv. 

Läkaren är lika okunnig som sina patienter inför allt som inte rör hennes eget expertområde. 

Delaktighet är positivt men det är inte en garant för att hierarkier jämnas ut eftersom deltagande kan 

ske på premisser som i sig kan fungera ojämlikt. 

 

Jag anser att Leadbeater och Mills i sin iver att propagera för sina idéer förlorar en del av sin egen 

poäng, nämligen att pro-amkulturen leder till ett mer demokratiskt samhälle. Om pro-ams är ett 

effektivt och billigt komplement till experter inom yrkeslivet genererar det enligt mig inte 
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 Med kultursektorn i Sverige avser jag så väl professionell kulturproduktion som kulturutövande på fritiden och i 

skolan. I det perspektivet är det en sektor som spänner över flera politiska områden och innefattar allt från Operahus till 

D.I.Y. kultur. 
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demokrati, hur mycket än denna billiga innovationskraft och semiarbetskraft brinner för sin pro-

amsysselsättning. I en världsordning där pengar är nödvändigt för ett drägligt liv, är billig 

arbetskraft på grund av en passion knappast rättvist och inte heller en garant för en demokratisk 

samhällsutveckling. Jag menar att The Pro-Am Revolutions problem är att publikationen ensidigt 

menar att alla läger vinner på att anamma dess tankar. Leadbeater och Mills vänder inte på myntet 

för att fundera kring möjliga problem eller orättvisor som skulle kunna uppstå i och med den 

samhällsutveckling som de förespråkar.   

 

Vad skulle det innebära för breakdancefältet att bli en del av en pro-amkultur enligt ovan definition? 

I analysen tog jag upp ett exempel där breakarna deltar i TV4:as lördagsunderhållning som 

bakgrundsdansare. De får breaka på sitt sätt, med sin egen stil, men de får inte betalt. De ber heller 

inte om pengar utan får gentjänster av sina kompisar som spelar i bandet. En yrkesverksam dansare 

hade naturligtvis inte dansat utan betalning. Man kan titta på detta ur två olika perspektiv. Antingen 

är det upp till var och en att gå med på de förutsättningar som finns. Är breakarna nöjda och får vad 

de strävar efter, så har alla vunnit på arrangemanget. Det är den tolkning jag skulle göra utifrån 

Leadbeaters och Mills argument för pro-ams som samhällsnytta. Eller så kan man ifrågasätta att en 

kommersiell verksamhet som TV4 får gratis arbetskraft. Om nu breakarnas dans håller nog hög 

kvalité för att vara med på lördagsunderhållningen, borde de även få skäligt betalt för sina insatser.  

 

Kreativ break-näring? 

Om breakarna skulle ta betalt av TV-bolaget och sälla sig till de kreativa näringsidkarna, vad händer 

då? Diskussionen om fördelar och nackdelar med en sådan utveckling finns inom breakdancefältet: 

ska man öppna sig och bli ”kommersiell” för att sprida sin kultur till fler eller tvärtom sluta leden 

och stärka kulturens inre band? Vad skulle hända om man smälter samman breakdancefältet, vars 

syfte i första hand inte är att tjäna pengar, med kreativa näringar där pengar faktiskt är en betydande 

drivkraft? Eftersom vi i ett modernt samhälle knappast kan undgå att vara en del av det monitära 

systemet är det troligt att det framförallt är breakdancefältet som skulle behöva ändra sitt syfte och 

med det sitt sätt att fungera. Jag vill inte argumentera för att en förändring av breakdancefältet till 

att bli mer kommersiellt nödvändigtvis är en dålig utveckling. Det jag däremot menar att man ska 

fundera över är på vilka premisser en sådan förändring i så fall skulle ske?  

 

Angela McRobbie analyserar i antologin Creative Industries det 'laboratorium för en ny typ av 

arbetsmarknad' som bland annat just Leadbeater menar att de kreativa näringarna kan tjäna som. 
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McRobbie menar att när arbetsmarknaden avregleras till förmån för projektanställningar och 

frilansare, öppnar det för individer att realisera sina drömmar samtidigt som hela ansvaret att klara 

uppgiften faller tillbaka på individen: ”For the young woman fashion designer working 18-hour day 

and doing her own sewing to complete an order, 'loving' her work but selfexploiting herself, she 

only has herself to blame if things go wrong.”
137

   

 

Inom kreativa näringar är det näringen som har egentligt företräde, annars blir det kreativ 

fritidssysselsättning och då tappar genast ”kreativ”sin status. Här försöker faktiskt Leadbeater och 

Mills ge de avancerade amatörerna högre status när de i sin skrift argumenterar för deras 

samhällsnytta. Ändå får den välmenande argumentationen en baksida eftersom de inte ifrågasätter 

spelets egentliga regler. På vilka premisser sker de avancerade amatörernas deltagande? Jag tycker 

mig se hur argumenten för frilansande kulturarbetare inom kreativa näringar och pro-amkulturens 

tillskott till samhället närmar sig varandra från varsitt håll. Det handlar om var någonstans man 

lägger ansvaret. För precis som Angela MacRobbie menar att modedesignern är fri att göra sin egen 

grej samtidigt som hon är fast i en struktur där hon måste arbeta 18 timmar om dagen, är det upp till 

breakarna att ta betalt, inte till TV-bolaget att ge ersättning.  

 

Kulturarbetarb.boy?  

I Katharina Zambrells intervjustudie bland kulturarbetare menar informanterna både att gratisarbete 

leder till dåligt anseende och att kultursektorns framtid är hotad eftersom allt fler avancerade 

amatörer vill få betalt för sina tjänster. Den typen av problematik inom kultursektorn i Sverige tror 

jag delvis kommer sig av att relationerna mellan ekonomiska och icke-ekonomiska strukturer 

närmar sig varandra, precis som i ovan exempel med TV-uppträdandet. Hur påverkar breakarnas 

gratisarbete de frilansande yrkesdansarnas löner? Men även om man anser att breakarna borde ta 

betalt i rättvisans namn så tjänar den åsikten inte mycket till om man inte förstår att anledningen till 

att de inte kräver pengar hänger samman med hur deras fält fungerar och fältets position i 

samhället. ”Intresseorganisationen för svensk breakdance” existerar inte. Tanken på en sådan blir 

nästan komisk eftersom det inom fältet inte finns något behov av att stärka sina intressen utanför 

fältet gentemot mot kulturetablissemanget. Hade breakdancefältet mött tydligt motstånd från 

exempelvis politiker hade behovet antagligen funnits. Frågan är om det går att mobilisera en 

intresseorganisation inom ett fält som räknar sig som subkultur om orättvisan i fråga handlar om 
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professionalisering? Om det inte är rätten att utöva sin konstform som står på spel utan rätten att få 

betalt i professionella sammanhang? Jag tror att i breakdancefältets fall harmoniserar fältets inre 

struktur med dess belägenhet i samhället alltför väl. En breakare blir bara ”igelkott” när 

breakdancefältets subjektiva konstruktioner ifrågasätts och det inbegriper inte professionalisering.  

 

Kommunal breaking? 

Ett annat nyskapat begrepp där breakdancefältet skulle kunna passa in, i alla fall delvis, är 

spontankultur. Men även om rapporten Laboratorium för spontankultur pekat på något viktigt och 

kanske nytt inom kultursektorn i Sverige har författarna behövt legitimera den kunskap de skapar 

inför sin uppdragsgivande kommun med hjälp av de värderingar som finns inom den kommunala 

organisationen. Resultatet är enligt mig dubbelt. Positivt eftersom rapporten vill skapa ny kunskap 

med syftet att använda kunskapen praktiskt. Negativt eftersom det genom uppdragsgivaren finns en 

agenda som kanske inte nödvändigtvis omfamnar helheten av ett undersökningsområde. Jag ska ge 

ett exempel som inte denna uppsats berör direkt men som ändå tangerar undersökningsområdet 

eftersom det inbegriper en del av hiphopkulturen. Ett av hiphopkulturens fyra element är graffiti 

och det är även den del av hiphopkulturen som möter mest motstånd, bland annat från politiker. 
138

I 

exempelvis Stockholms kommun råder nolltolerans mot graffiti. Vad skulle då hända om 

Stockholms kommun skulle beställa en rapport som Laboratorium för spontankultur? Hur skulle 

man i undersökningen förhålla sig till graffiti? De breakare jag intervjuat menar att de är en del av 

helheten hiphop där graffiti är ett lika viktigt element som breakdance. Uteslutandet av graffiti 

skulle bli som att amputera en del av deras kultur. Min gissning är att de som genomförde en 

undersökning på de premisserna skulle möta många ”igelkottar” bland kulturutövare aktiva inom 

hiphopkulturen.  

 

Nyttig breaking? 

Innan jag går vidare i diskussionen vill jag ge en mycket kort beskrivning av två drag som har lyfts 

fram i forskning om kulturpolitik och som kan ge klarhet till mitt kommande resonemang. Det 

handlar om två olika sätt att se på kulturens syfte (även om två synsätt inte täcker in hela Sveriges 

kulturpolitik nöjer jag mig med det eftersom det räcker för denna diskussion).
 139

 Dels har vi vad jag 

                                                 
138

 Graffiti har även en intresseorganisation; Graffitifrämjandet (www.graffitiframjandet.se) som intressant nog är en 
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här kallar ”Professionskulturen”. Ett viktigt syfte med den är att ge medborgarna ett rikare liv 

genom att de får uppleva kultur av hög kvalité. ”Professionskulturen” utövas av professionella 

konstnärer/kulturproducenter som har relativt stor frihet i förhållande till samhällets styrande organ. 

Kulturpolitiken subventionerar och påverkar naturligtvis konstnärens levnadsvillkor men ska 

samtidigt hålla ”en armlängds avstånd”
140

  till denna typ av kvalitativ professionell kulturproduktion. 

Dels finns det vad jag här kallar ”Fritidskultur”. Där ingår konstkursen på ABF, dans i skolan, 

hobbykören eller den kreativa verkstaden i stadens kulturhus. I detta fall är ett viktigt syfte med 

kulturen att ge medborgarna ett bättre liv genom att ge dem möjlighet att uttrycka sig själva. Detta 

skapar ett bättre och mer demokratiskt samhälle. Här finns inte samma frihet i förhållande till 

politiken utan kulturutövandet är ett av flera verktyg i politikens tjänst. Här finns inte heller samma 

krav på kvalité.
141

 

 

I praktiken är det inte någon avgrund mellan dessa två syften med kultur och det ger absolut ingen 

helhetsbild över svensk kulturpolitik. Aktörer inom kultursektorn i Sverige kan säkert fungera inom 

ramen för båda dessa synsätt, eller helt andra.
142

 Men de ger en grund för att diskutera hur 

breakdancefältet närmar sig kulturpolitik. Till att börja med befinner sig breakarna lite vid sidan av 

kulturpolitiken eftersom de är relativt självorganiserade. Samtidigt har de tagit del av olika stöd för 

främjande av ungdomskultur, föreningsliv eller folkbildning. Det är i sådana sammanhang som 

breakdancefältet verkar närma sig den kulturpolitiska arenan i Sverige. Det kan tyckas vara en 

självklar ingång för en subkultur som vill ha lite mer möjligheter men det är inte oproblematiskt. 

Om ”Fritidskultur” är ett verktyg bland andra för att skapa ett bättre samhälle medför det att 

breakdancefältet har en del att leva upp till som kanske inte passar fältets aktörers syn på sin egen 

kultur. 

 

Den samhällsnytta som breakarna själva menar att deras kulturutövande skulle kunna tjäna är som 

en typ av ”självständighetsskola” för ungdomar. De menar att ungdomarna lär sig självständighet 

genom att uppmuntras att hitta en egen stil och battla med sin självgjorda b.boy/b.girlidentitet som 

                                                                                                                                                                  
Hansen. Diskurserna benämns The Quality Discourse, The Welfare Discourse och The Alliance Discourse. De två första 

är djupgående diskursiva analyser av de två sätt att se på kulturens syfte som jag endast ytligt beskriver i denna 

diskussion. Källa: Jenny Johannisson The Geography of Cultural Policy: Regional Cultural Policy in Sweden. ICCPR 

2008: The Fifth International Conferens on Cultural Policy Research, Istanbul, sidan 2. Nedladdat 2012-11-14 
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 David Karlsson (2010) En kulturutredning: pengar, konst och politik. Karlshamn: David Karlsson & Glänta 

Produktion, sidan 159. 
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 Jenny Johannisson The Geography of Cultural Policy: Regional Cultural Policy in Sweden. ICCPR 2008: The Fifth 

International Conferens on Cultural Policy Research, Istanbul. sidan 4. Nedladdat 2012-11-14  
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 Exempelvis genererar diskussionen jag förde tidigare om idén med kulturella entreprenörer inom kreativa näringar 

en annan syn på kulturens syfte och organisation. 
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insats. Jag anser att självständigheten kan ifrågasättas i förhållande till fältet självt. Samtidigt menar 

jag att fältets drivkraft handlar om att skapa stolthet hos sina utövare, även om det förutsätter att 

man går med på fältets spelregler. Frågan är dock om breakdancefältets spelregler, dess specifika 

sätt att fungera och generera denna stolthet eller självständighet hos utövarna, skulle finnas kvar om 

fältet blev en del av exempelvis en kommunal fritidsverksamhet för ungdomar? Enligt dem jag 

intervjuat måste externa parter visa intresse för breakdance precis så som fältets aktörer ser sin 

konstform och det innefattar inte bara själva dansrörelserna utan alla de egenskaper och värderingar 

som är viktiga inom fältet. Vad händer då om man måste betala kursavgift för att dansa med sitt 

crew eller om ungdomsgården inte accepterar att lite beef (bråk) gör battlet så mycket mer på riktigt 

och därför mycket mer belönande att vinna? Vad skulle hända med självständigheten om det fanns 

en läroplan att uppfylla? Precis som i fallet med en ”kommersialisering” av breakdancefältet så är 

det inte nödvändigtvis en dålig utveckling att bli ” kultur som självutveckling för statens 

medborgare”. Jag tror dock att det skulle behöva ske mer på breakarnas villkor än kanske en 

kommuntjänsteman eller fritidsledare skulle önska, i alla fall om fältets kapital ska kunna behålla 

sitt värde.  

 

Breakdancefältet är inte en professionaliserad konstform och kan således inte åtnjuta den relativa 

självständighet kulturetablissemanget kan (tänk det jag kallade ”Professionskultur” tidigare). I det 

fallet ger breakdancefältets relativa autonomitet att kvalitén i konstformen är helt upp till fältets 

aktörer att bedöma. Den friheten behålls genom fältets subjektiva konstruktioner och genom dess 

faktiska position utanför etablerade professionella kulturuttryck. Om fältet ska bli en mer integrerad 

del av kultursektorn i Sverige, blir ingången istället den andra synen på kultur där syftet är att ge 

medborgarna en rik fritid, med hjälp av till exempel folkbildning eller föreningsliv. Vilket som sagt 

verkar vara den vanligaste typen av relation breakdancefältet har med andra delar av kultursektorn. 

I det fallet måste breaking bli nyttigt för något utanför fältet självt och genast uppenbarar sig 

problemen med att översätta fältets kapital till ett annat område som jag beskrev tidigare. Inte heller 

ger stämpeln ”fritidssysselsättning” breakingen den pondus och betydelse breakarna själva ser i sin 

kultur. Breakdancefältets position i samhället och de relationer med andra instanser för kultur som 

den positionen innebär, bidrar till ett glapp mellan breakarnas upplevelse av sitt kulturutövande som 

en på alla sätt seriös sysselsättning och som en omistlig del av deras självidentitet, och hur deras 

kulturutövande uppfattas utanför fältet. Jag menar inte att breaking anses farligt eller konstigt men 

det förstås nog inte heller som ett sätt att leva eller en del av hur man fungerar som person. Inte 

heller tror jag att det ses som något i sig själv gott nog från kulturpolitiskt eller kulturadministrativt 
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håll.  

 

En framtid 

Sett ur det perspektivet kanske det är vist att hålla sig i marginalen och stärka banden inåt för att på 

så vis behålla det egna värdet inom fältet och självständigheten gentemot omvärlden. Inte heller på 

ett individuellt plan behöver det vara sorgligt att inte kunna livnära sig endast på sitt kultutuövande, 

det kan vara ett personligt val gjort på goda grunder som genererar det liv man eftersträvar.  

 

Jag tror dock att förändring är ofrånkomligt och även om jag beskriver breakdancefältet som relativt 

autonomt pågår förändringen i relationerna med andra sätt att se på och organisera kultur, 

exempelvis i relationerna med kreativa näringar, ideell föreningsverksamhet eller kommunal 

kulturpolitik. Ingenting varar för evigt och förändring kan absolut vara positivt. Det som avgör hur 

det går tror jag är vem det är som initierar och styr förändringen. Och att veta vad det är som man 

förändrar betyder kontroll över resultatet.  

 

Breakdance är ett sätt att skapa sig en självidentitet vid sidan av kugghjulet som en av dem jag 

intervjuat kallar det. Det är fint att det fungerar att välja annorlunda levnadssätt i vårt samhälle, att 

när viljan finns så fixar man det. Men sedan då? Om breakarna har skaffat sig kunskap och 

kompentens genom många års hängivet deltagande i en subkultur som, kanske för att den anses vara 

en ungdomskultur och möjligen en ”Fritidskultur”, inte egentligen erbjuder någon framtid för dess 

utövare. Vad händer då när kulturen inte är består av ungdomar längre? Vad gör man av sin kunskap 

och sin kompetens när man närmar sig trettio och tänker att det kanske är dags att hoppa in i 

kugghjulet helt och fullt? Var får en breakares unika erfarenhet ett seriöst bemötande utanför 

subkulturen? Eller hur kan subkulturen utvecklas och förändras utan att förlora sin drivkraft? 

 

För om breaking är ett sätt att leva – då är det väl värdefullt för sin egen skull? 

 

Nyttotid; fritid eller arbetstid? 

Nu lämnar jag diskussionen om breakdancefältets förhållande till resten av kultursektorn i Sverige 

för att ta upp en tendens som jag tycker mig se i mitt material och som gäller både breakare och 

musiker. Kanske något som skulle vara värt att undersöka vidare.  
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Egentligen är det två till synes motstridiga sätt att se på vilka livssektorer som är viktigast för 

självidentiteten. Å ena sidan är kulturutövandet en mycket viktig livsstilssektor för dem jag har 

intervjuat. Det är inte något man gör som förströelse på sin fritid. Enligt min uppfattning har de alla 

gjort sin fritid till nyttotid och den innehåller såväl krav som målbilder och höga ambitioner. Andra 

livsstilssektorer, ibland även yrkeslivet, måste anpassa sig till den del av fritiden som är 

kulturutövandet.  

 

Å andra sidan verkar det vara så att en person vars kulturutövande ligger långt från traditionellt 

avgörande livsstilssektorer som till exempel yrkeslivet, får ett positivare bemötande av omvärlden. 

Någon som gör anspråk på att ha kulturutövandet som yrke blir istället mer misstänksamt bemött. 

Det finns antagligen, precis som Katharina Zambrells studie visar, en upplevelse av att 

kulturarbetare arbetar med sin passion och att det är avundsvärt. Men under den gängse bilden av 

konstnären tycker jag mig se en paradox där den traditionellt viktiga tiden (som i denna uppsats 

mestadels handlat om yrkeslivet) har kvar sin plats som den mest avgörande nyttotiden i ett allmänt 

medvetande. Samtidigt som det för dem jag intervjuat är den traditionellt mindre viktiga fritiden 

som får ta stor plats som avgörande för självidentiteten.  

 

REFLEKTION 

Som ett resultat av den teori och metod jag valt för denna uppsats bestämde jag mig för att ge de jag 

intervjuar en chans att replikera på min analys. Det resulterade i att jag gjorde analysen två gånger. 

Analysen av breakdancefältet blev framförallt validerad under den andra intervjuomgången. Jag 

hade då långa diskussioner med breakarna kring flera teman i fältanalysen vilket fördjupade 

analysen, dock utan att ändra de stora dragen i fältanalysen. 

 

Resterande del av analysen som fokuserar på självidentiteten i förhållande till kulturutövandet blev 

till stora delar helt förändrad efter den andra intervjuomgången. Om jag inte hade återvänt med 

analysen av den första intervjuomgången, hade resultatet blivit ytligare och mer schablonmässigt. 

 

Det som var nyttigt och skrämmande med den metod jag valt var att presentera en teoretiserad 

analys av privata angelägenheter för dem som analysen berörde. Det var svårt att behålla 
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ögonkontakt när jag förklarade hur jag tänkt i analysen. Känslan av att jag tagit mig friheter var 

omöjlig att komma ifrån: ”Här kommer jag och berättar för dig hur du är och mitt enda stöd är en 

teoretiker som du kanske inte alls skulle tycka var nått värd.” Och så var det väl.  Egentligen är det 

fortfarande så men jag hoppas innerligt att jag förbättrade oddsen för en värdefull analys genom att 

bryta upp avståndet mellan mig och de jag intervjuade under själva analysprocessen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Figur. 

Figuren är resultatet av analysen av den första intervjuomgången av informanternas syn på sin roll 

som kulturutövare. Figuren fick informanterna kommentera i den andra intervjuomgången. 
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Bilaga 2 

Text som sammanfattning och jämförelsen mellan de olika kulturuttrycken, så som analysen såg ut 

efter första intervjuomgången. Denna text fick informanterna läsa och kommentera under andra 

intervjuomgången. 

 

 

OLIKA SÄTT ATT FÖRHÅLLA SIG TILL SITT KULTURUTÖVANDE – beroende av 

personliga val och den form av kulturutövande man sysslar med. 

 

De olika livssituationer som de jag intervjuat befinner sig i visar hur samspelet mellan en persons 

olika roller kan se ut. Hur egna val (som valet att ha en trygg ekonomi eller ett givande brödjobb) 

och yttre faktorer (som typ av arbetsplats) tillsammans skapar en bild av hur man uppfattar sig själv. 

Det i sin tur påverkar i vilka situationer man känner sig hemma i rollen som kulturutövare samt hur 

och när man pratar om sitt kulturutövande. Jämför de två citaten nedan där den förste ser 

kulturutövandet som ett sätt att leva, en livsåskådning (han ser breaking som en integrerad del av 

hip-hopkulturen) och den andre som en hobby viktigt för självbilden men avgränsad till privatlivet: 

 

Hip-hopkulturen är flera olika grejer, det är ett tankesätt. Alla kommer säga olika men för mig är 

hip-hopkultur att träffas med sina vänner och göra kreativa saker och förbättra ens egen omgivning 

genom de här kreativa grejerna. 

 

Jag: Men när du går till jobbet, är du systemutvecklare eller är du musiker? 

Informant: Nä, jag är systemutvecklare. 

Jag: Ingen fråga där. När du är i bandet i så fall? Är du musiker eller systemutvecklare? 

Informant: Nä, alltså, jag är gitarrist. Det är jag ju alltid kan man väl säga. 

Jag: Är du gitarrist på jobbet också då? 

Informant: Ja, fast det är inte mitt yrke kan man säga. Jag är pappa också. 

Jag: Ja, du är pappa. 

Informant: Jag kan jämföra lite med det kanske. 

Jag: Utveckla 

Informant: Nä men jag känner mig som gitarrist. Som jag sagt till min sambo någon gång: jag är 

musiker i själen men programmerare till yrket. 
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För breakarna spelar själva breakdancekulturen roll för hur man uppfattar sitt kulturutövande. Inom 

breakdancekulturen försvinner närmast idén om att försörja sig på breakdance. För att göra karriär 

inom breakdancekulturen krävs andra meriter än dem man förknippar med ett yrke. För en breakare 

handlar det inte om att gå den bästa utbildningen, det handlar om att vara sin egen lärare, att 

vara ”självgjord”. En breakare försöker inte livnära sig på dansen och  att tjänar pengar på 

dansenbetyder inte att man är en bra breakdancare för andra breakare. Att vara en ansedd breakare 

handlar om att skapa sin egen dansstil, visa upp den och få den godkänd som breakdance som 

bygger på the foundations (the foundations är breakens historiska grund). Breaking handlar om att 

vara vass på dansgolvet och vinna tävlingar. Och det handlar om att vara en aktiv del av 

breakdancekulturen genom att träna, dansa och battla med andra inom kulturen. På så sätt gör en 

breakare karriär. En karriär inom breakdancekulturen handlar inte om att göra dansen till ett yrke 

genom att tjäna sitt uppehälle på sin passion och kunna vara med i ett fackförbund eller 

intresseorganisation eller andra saker som vanligtvis utmärker en accepterad kulturarbetare. 

 

En musiker däremot kan välja att inte vara ”yrkesmusiker” för att slippa spela musik man inte 

känner är rätt för en själv som person. Men man kan samtidigt arbeta för att faktiskt i framtiden 

kunna tjäna alla sina pengar på att spela precis den typ av musik man vill. En b.girl eller b.boy 

väljer att inte tjäna pengar på dansen för att kunna vara just b.girl eller b.boy. 

 

På ett sätt har musikerna och breakarna samma anledning till att inte ha kulturutövandet som sin 

huvudinkomst, de vill slippa kompromissa med sitt kulturutövande. Slippa underkasta sig pressen 

att tjäna sitt levebröd på kulturutövandet. Genom att säga nej skapar de sig en frizon. Samtidigt 

skiljer sig anledningen till det valet åt eftersom musikerna faktiskt skulle kunna tjäna pengar på att 

spela precis den musik de vill medan det för breakarna dels inte finns några större möjligheter till 

att tjäna pengar på dansstilen break i Sverige idag. Dels är att tjäna pengar inte en del av 

breakdancekulturen.   

 

Om professionell innebär att bygga upp institutioner för utbildning samt tjäna pengar på sitt 

kulturuttryck så kan breakdancekulturen inte vara professionell. Man skulle kunna säga att 

breakdancekulturens position som ett relativt ungt kulturuttryck som inte är del av vare sig det 
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institutionaliserade kulturlivet eller näringslivet, innebär att kulturen måste fungera på sina egna 

villkor. Den har ingen enkel tillgång till resurser som kulturlivet eller näringslivet sitter på. 

Samtidigt så finns det inom breakdancekulturen ingen tydlig önskan att vara en del av 

institutionaliserad kultur eller kommersiella krafter. Man kan säga att hur kulturen fungerar passar 

väl ihop med dess position i samhället. Skulle positionen förändras så skulle även 

breakdancekulturen förändras och tvärtom; skulle breakarna ändra syftet med sin dans så skulle 

antagligen breakdance kunna bli något att försörja sig på. Fast troligtvis inte med bibehållna 

värderingar: 

att vara ”självgjord” i form av att ha lärt sig själv, 

att breakdance kommer från gatan och därför är  en fri form av kultur 

att det är viktigt att ha en originell dansstil som samtidigt lever upp till att vara breakdance och inte 

ser ut som t.ex. balett. 

 

 

  

 


