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1 Inledning   

Livet är alltid ditt eget, och tusen ting har du kvar. 
Kanhända du dröjer på stegen, mot nya och okända dar. 
Men över dem lyser en stjärna, vid vägen där källorna står. 
Det finns alltid tillflykt och mening, för växlande tider och år. 

Kerstin Hedlund (1975) 

Denna dikt läste jag för första gången på en handskriven lapp som min mamma gömde i mitt 

folkhögskolerums nattduksbord, första kvällen jag sov själv och hade flyttat hemifrån. Genom 

åren har jag passerat dikten vidare, den har blivit en tavla till min syster och en och annan vän 

har fått dikten under en särskild tid i livet. Liksom de bibelord jag memorerade under mina 

tonårs bibelstudier har jag genom livet fått uppleva hur dikter fungerat tröstande, helande och 

stärkande. Det samlande av dikter, visdomsord och låttexter som jag påbörjade som barn till-

hör idag mina käraste ägodelar, och de sparade orden har i högsta grad påverkat vem jag är 

idag. Poesi har för mig aldrig varit likgiltigt – orden har burit, och bär, mig.   

Den personliga upplevelse jag har av de poetiska uttryckens makt och mening delar jag med 

många. Det kan handla om en utvald dikt som lästes upp vid ett speciellt tillfälle, den brode-

rade bonaden som alltid hängde i morfars kök eller kylskåpsmagneten med uppmuntrande 

ord. Ruin (1960:7) uttrycker sig på följande vis kring poesins kraft: ”Utmärkande för poesin 

är att den inte kännes vid några gränser för vad den berör och tränger in i. Intet är för den lik-

giltigt, intet heller förbjuden mark, vad helst den möter förmår den ge vikt och värde åt” (Ruin 

1960:7). Det finns alltså inget ämne, ingen känsla, ingen mänsklig upplevelse som är för liten 

eller för stor för poesin, och däri ligger mycket av dess styrka. 

Därmed kan det vara lämpligt att ställa sig frågan huruvida det går att dra några skarpa skilje-

linjer kring vad som utmärker lyriken i kontrast till andra litteraturformer. Snart kommer vi 

antagligen att upptäcka att de poetiska uttrycken finns inflätade i en stor del av det som kallas 

litteratur. Lyrik kan i sig utgöras av en rad olika texttyper som i ett poetiskt sammanhang 

möts och får mening. Elleström (1999:13ff.) menar att lyrikens kärna ligger i det visuella och 

musikaliska, vilket leder till att formen aldrig går att bortse från. Det rytmiska i den recite-

rande diktarens uppläsning eller i den sjungande sångarens anpassning till den musikaliska 

taktarten visar på det täta samband som finns mellan musik och lyrik. Under 1900-talet blev 

gränsöverskridande konstuttryck allt vanligare, där poesi och musik närmade sig varandra. De 

så kallade text-ljudkompositionerna som uppkom under modernismens början innebar en tek-
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nologisk typ av poesi där rösten förenades med elektroniskt producerade ljud. Från dessa for-

mer går det att se en utveckling till de så kallade beatpoeterna i USA på 1950-talet som expe-

rimenterade med dikter till jazzmusik. Mötet mellan poesi och rytm blir sedan centralt för 

uppkomsten av hiphop på 1970-talet och poesitävlingen poetry slam på 1980-talet (Elleström 

1999:13ff.). 

Hiphoppen uppkom bland den svarta arbetarklassen i USA för att ge en röst åt marginali-

serade människor vars berättelser sällan syntes i etablerad media. Genom att rappa fram text 

med teknisk musik i bakgrunden kunde budskap i poetisk skepnad framföras. Rörelser som 

Black Arts Movement under 1960-talet utgjorde en viktig förutsättning för hiphoppen, där 

svarta amerikaner uppmuntrades att själva skapa egen konst, litteratur och poesi för att ut-

mana den vita kulturella makten (Rivera 2013:116). Den amerikanske rapstjärnan Jay-Z 

uppger i en intervju (Rocawear) att vi måste börja se på rapp som poesi: “I mean if you take 

those lyrics and you take them out and you pull them away from music and you put them up 

on the wall somewhere so that someone had to look at them, they would say, this is genius, 

this is genius work” (Rocawear 2011). Sammanförandet av hiphop och poesi handlar om att 

gå tillbaka till poesins rötter där det muntliga reciterandet var det centrala – det som hiphop 

kan sägas handla om.  

I en artikel av Morrell och Duncan-Andrade (2004:247f.) beskrivs hur författarna under 

många år som engelsklärare i USA kämpade med att få elever som uppvisade höga intellektu-

ella förmågor att även prestera högt i skolan. Specifikt handlade det om språkämnet. De insåg 

att många elever besatt en förmåga att analysera metaforer, intertextualitet och tematik i hip-

hoptexter. De använde detta som en språngbräda för att nå in till analytiska förmågor att ap-

plicera på andra litterära texttyper. Genom att likställa hiphoptexter med annan kanoniserad 

poesi kunde dessa lärare få elever att utveckla en kritisk medvetenhet och litteracitet samt 

väcka ett engagemang för skolans undervisning.  

Användandet av personliga upplevelser och reflektioner är viktiga inom hiphoppen, där språ-

ket bidrar till formandet av jaget på olika plan. Rapparen konstruerar ett subjekt genom att 

berätta sin historia, spegla inre tankar och drömmar eller göra inlägg i samhällsdebatten. Hip-

hoppen som texttyp kan sägas fungera i analogi med den centrallyriska traditionen som inne-

fattar poesi där jagets tillblivelse genom språket är i centrum. I denna poetiska inriktning är 
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diktjaget och de egna känslorna viktiga, vilket även kan utläsas inom hiphoppen där texterna 

fungerar identitetsskapande genom att rapparen berättar vem hen är eller vill vara.  

Syftet med denna uppsats är att titta på hur hiphoppen som text kan placeras in i en lyrisk 

tolkningsram. För att nå en fördjupad tolkning görs en koppling till postmodernismen som 

kan sägas ha postmoderna drag och specifikt denna strömnings fokus kring identitet. Jag äm-

nar besvara frågeställningarna hur hiphoppen kan ses som ett postmodernt konstuttryck samt 

hur identitet konstrueras i ett urval av samtida svensk hiphop. 
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2 Bakgrund 

Ända sedan hiphoppens uppkomst bland den svarta underklassen i USA på 1970-talet har den 

varit föremål för akademiskt intresse och därför studerats ur en rad synvinklar. Dess emanci-

patoriska kraft har lyfts fram tillsammans med det politiska sprängstoffet och den folkliga 

förankringen. I denna bakgrund ges en bild av hiphoppens framväxt sett ur ett globalt och ett 

svenskt perspektiv samt en inblick i de diskussioner som förs kring hiphoppens kommersiali-

sering.  

2.1 Hiphoppens framväxt ur ett internationellt perspektiv 

Berättelsen om födelsen av den musikaliska genre vi idag kallar hiphop har genom åren fått 

en närmast mytologisk innebörd, då det hela ska ha börjat i södra Bronx sensommaren 1973 

(Chang 2006:91ff.). Den amerikanska studenten Cindy Campbell ordnade en fest och överlät 

åt sin bror Clive att ta hand om musiken. Clive var uppvuxen på Jamaica och hade inspirerats 

av sound system-kulturens mäktiga ljud, jamaicansk dub-style och den svarta soulmusiken. 

Kombinationen av dessa element samt det pålagda rappandet, sägs ha varit starten för hip-

hopmusiken. Brodern, som senare blev känd som DJ Kool Herc, ville kombinera sin fascinat-

ion för musikens tekniska och rytmiska element med en social rörelse som skapats av och för 

de svarta i hans område.  

Shusterman (1991:613) menar att den folkliga grunden för hiphoppen var den sociala kritik 

som den svarta arbetarklassen riktade mot det amerikanska samhället. Med musiken som stöd 

för sina texter kunde upplevelser av marginalisering, rasism och maktlöshet skildras och få 

stort genomslag. De geografiska platser där hiphoppen kunde växa fram var förorter till New 

York som under 1970- och –80-talet kämpade med stor arbetslöshet, utflyttning och våld 

(Chang 2006:32ff.).  

Discoeran under 1970-talet lade grunden för hiphoppens musikaliska sida där den som spe-

lade musiken, DJ:n, blev den som lade bakgrundsmusiken till rapparens framträdande (Ogg & 

Upshal 1999:8). Termen hiphop ska i början ha använts nedsättande av dem som inte uppskat-

tade musiken och ansåg den vara en osammanhängande blandning av olika uttryck. Uttrycket 

togs sedan över av utövarna och blev med tiden vedertagen (Sernhede & Söderman 2011:7f.). 

Hiphoppens musikaliska rötter kan dock spåras tidigare än så och enligt Chang (2006:43ff.) är 
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den jamaicanska reggaens uppkomst på 1960-talet en av de viktigaste influenserna. Bob Mar-

ley tillhörde den så kallade roots-generationen som växte upp i ett Jamaica som präglades av 

avkolonialiseringen från Storbrittanien. Reggaemusiken blev där ett viktigt verktyg i den poli-

tiska kampen för ett rättvist samhälle och berörde olika problem såsom våld och rasism. Såväl 

i Kingston som i Bronx föddes musiken ur frustration och drömmar om en ljusare framtid.  

En viktig person att nämna i samband med hiphoppens framväxande är rapparen Afrika 

Bambaataa som bidrog till genrens spridning över världen samt dess sociala och upproriska 

fokus (Chang 2006:116ff.). Bambaataa definierade hiphoppen som bestående av fyra element: 

DJ:ing, rappen, breakdancing och graffitin (Chang, 2006:142). Grupper som Public Enemy 

kom i slutet av 1980-talet att påverka hiphoppens fokus kring samhällskritik och vilja att 

skapa samhörighetskänsla för USA:s svarta befolkning. Public Enemy’s rappare Chuck D ut-

tryckte sig på följande sätt i en intervju från 1988: “rapen är Amerikas TV-station” och me-

nade att “rap ger dig nyheterna om livets alla faser, de bra och dåliga, de vackra och de fula: 

droger, sex, utbildning, kärlek, pengar, krig, fred – rubbet” (Chang 2006:292). Enligt Chang 

(2006:365-373) var det rapgruppen N.W.A., förkortning för Niggaz With Attitudes, som flyt-

tade fram positionerna i början av 1990-talet vad gällde att rappa om kontroversiella teman 

som sexualisering av kvinnokroppar, homofobi samt våldsromantik. I sin tur berodde detta 

delvis på motsättningarna mellan västkust- och östkustrapp i USA där dessa ville utmana 

varandra genom provocerande texter. Detta bidrog till att termen gangstarap började använ-

das. Enligt Sernhede och Söderman (2011:19ff.) började därefter kritik uppkomma på många 

håll i USA med krav på censur av hiphoppen, dock med effekten att intresset för genren och 

dess texter snarast ökade.  

2.2 Kommersialisering av hiphoppen  

Under 1990-talet växte sig hiphoppen så stor att kommersiella intressen på allvar började för-

ändra genren. Chang (2006:496) menar att hiphoppen gick från att vara en viktig röst från lo-

kala motståndskulturer till att ingå i det globala mediemonopolet. I takt med ett ökat infly-

tande av de marknadskrafter som styr hiphoppen blev politiskt medveten rapp en nisch bland 

många, vilket Chang kallar för en “branschkod för att nå en speciell målgrupp av marknaden” 

(2006:505). Lite hårdraget menar han att det som tidigare förenade publiken var rapparens 

budskap men att det idag handlar om prylarna som publiken konsumerar. Enligt Chang 

(2006:502) var kvinnorna de stora förlorarna i kommersialiseringen av hiphoppen, då ett stort 
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antal kvinnliga rappare självständigt gjorde karriär på 1980-talet medan de under det sena 

1990-talet utgjorde undantag och främst återfanns i periferin, exempelvis som bakgrundsdan-

sare i musikvideos. Rapparen Nabila Abdul Fattah menar att det är kommersiella intressena 

som bidragit till att hiphoppen idag förknippas med guldkedjor och lättklädda kvinnor: “skiv-

bolagsdirektörer tänker inte på musiken utan bara på pengar” (intervjuad i Sernhede & Sö-

derman 2011:17f.). Samtidigt menar både Chang (2006:502) och Sernhede och Söderman 

(2011:24f.) att hiphopaktivismen fått ett nytt uppsving sedan början av 2000-talet och sam-

mantaget med en större mångfald bland rappare borde detta leda till en mer varierad tematik i 

texterna.   

2.3 Den svenska hiphopscenen 

Under början av 1980-talet genomförde en rad amerikanska hiphopstjärnor en turné i Europa, 

vilket räknas som den händelse då hiphoppen officiellt kom över Atlanten (Chang, 

2006:217f.). Den första hiphoplåten som nådde Sverige lär ha varit Rapper’s Delight av Sugar 

Hill Gang som spelades av Kaj Kindvall i radioprogrammet Poporama 1979 (Sernhede & Sö-

derman, 2011:17).  

Shusterman (1991:619f.) pekar på hur hiphop inte gör anspråk på att vara allmängiltig, trots 

att den ofta tar upp universella ämnen som förtryck och utanförskap, utan syftar till att skildra 

livet på gatan i lokala förorter. Detta regionala fokus har att göra med att hiphoppen uppkom 

som ett sätt att vända kriminalitet och motsättningar mellan gäng till verbala och musikaliska 

strider. Då hiphoppen förflyttade sig från USA och blev internationell skedde något som kan 

kallas för glokalisation, vilket innebär att en global genre byter kontext och får en lokal an-

passning (Sernhede & Söderman 2011:21). Det går att se exempel på detta på många håll i 

världen där hiphoppen har blivit ett verktyg för att uttrycka olika former av utanförskap i ur-

bana gettoiserade miljöer, oavsett om det är i Bronx, förorter till Paris eller i Rosengård. Det 

stora uppsvinget för att rappa på svenska, sammanlänkat med en mängd andra språkliga influ-

enser inom svenskan, är ett uttryck för glokalisation. Musiken kan på detta sätt skapa antingen 

närhet eller distans till sina lyssnare då texterna kan vara svåra att förstå för dem som inte mö-

ter detta språkbruk i vardagen (Sernhede & Söderman 2011:22ff.).  

Några av de första rapparna som blev kända i Sverige var Just D, Petter och Latin Kings då de 

glokaliserade det nordamerikanska musikuttrycket och skapade en svensk motsvarighet. Ett 



 

7 

 

stort antal rappare har följt i deras fotspår och det går att hävda att den svenska hiphoppen re-

presenterar en egen musikalisk genre men att den även ingår i ett större globalt nätverk av 

rappare och hiphopintresserade (Sernhede 2002:18f.). Precis som den amerikanska hiphoppen 

växte fram i socialt utsatta områden som ett sätt att ta plats, höja sin röst och skapa medveten-

het är den svenska hiphoppen delvis rotad i förorter och i sociala orättvisor. Hiphoppen kan 

utgöra en form av motkultur och kritik av det etablerade samhället och den exkludering 

många upplever. Nabila Abdul Fattah (intervjuad i Sernhede & Söderman, 2011:80) pekar på 

hur musiken är ett världsligt språk som alla människor kan ta till sig, även de som inte läser 

tidningar eller deltar i samhällsdebatten på andra sätt.  

Dock är det viktigt att påpeka att det till viss del är förminskande att hävda att alla rappare 

idag utgör en röst från gatan och på något sätt representerar sin generation. I en intervju i tv-

programmet Kobra uttrycker sig Namo Marouf, mer känd under artistnamnet Lilla Namo, på 

följande sätt:  

Man blir ofrivilligt en representant, jag har inte valt att vara det, jag vill inte vara representant. Jag vill 
vara mig själv. Det blir som att man måste ta ett ofrivilligt ansvar, för att kunna förmedla en bild, eller 
ett inlägg i debatten som inte hörs. Alltså varför läggs det ansvaret på enskilda individer? Det är det som 
är problemet, jag har inte svaret på alla strukturella problem, men jag kan säga vad jag tycker, men jag 
ska inte ha svaret (Kobra 2014).  

Detta är uttryck för samma perspektiv som läggs på så kallad invandrarlitteratur, vilket Astrid 

Trotzig (refererad i Nilsson, 2008:272) kallar det etniska filtret. Denna typ av läsning som ap-

pliceras på såväl hiphop som exempelvis Jonas Khemiris Ett öga rött (2003) är både homoge-

niserande och rasifierande då den bygger på den fiktiva uppfattningen om att människor med 

utländsk bakgrund skulle ha mer gemensamt med varandra än med andra svenskar och på så 

sätt utgöra ett kollektiv. Så kallade invandrarförfattare får ofta uppleva hur deras fiktiva texter 

tas som självbiografiska: ”som vore de så mycket mer kropp, mer kropp än tanke, mer impuls 

än intellekt” (Trotzig, 2005:113). Å andra sidan skiljer sig här hiphoppen åt från andra textty-

per eftersom syftet hos många artister, om än inte alla, är att skapa debatt samt att konstruera 

en självbild som medveten rappare. Tolkningen att alla rappare skulle vara en röst från föror-

ten och representera en homogen grupp med homogena upplevelser, visar dock på hur lite 

medialt ljus som faller på grupper som lever i dessa områden och att en större samhällelig 

diskussion kring makt och utrymme behöver föras.  
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En utveckling inom den svenska hiphoppen som är värd att lyfta är de framgångar som 

svenska kvinnliga rappare har skördat de senaste åren. Tidningen Fokus summerar musikåret 

2013 som året då hiphopmatriarkatet tog över svensk hiphop, där artister som Linda Pira, 

Lilla Namo och Silvana Imam lyfts fram (Björk 2013). Dessa artister har tillfört ny tematik 

och nya stilar till den svenska rapscenen: “så gott som alla kvinnor som i dag rappar på 

svenska leker med eller fokuserar på förlegade och omsprungna schabloner” (Björk 2013). 

Hiphoppen kan på så vis utgöra en plattform att driva den feministiska kampen ifrån. 
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3 Teori 

Uppsatsens syfte är att placera in hiphoppen i en lyrisk tradition med fokus på identitetsskap-

ande. I denna del presenteras först en inblick i postmodernismen vilken är den teoribildning 

som har använts för att ge en fördjupad tolkning. Efter det beskrivs hur hiphoppen som genren 

kan kopplas samman med postmodernismen. 

3.1 Postmoderna strömningar 

Under 1900-talets sista decennier, samtidigt som hiphoppen växte fram, började en ny konst-

närlig inriktning få ökad akademisk och medial uppmärksamhet – postmodernismen. Som lit-

terär strömning, samhällsomdanande projekt eller konstnärligt ideal är postmodernismen näst 

intill omöjlig att få en heltäckande bild av eftersom dess historia är instabil. Begreppet har 

fyllts, och fylls fortfarande, med skiftande innehåll beroende på vad som betonas. En del me-

nar att detta perspektiv tillhör historien, andra menar att vår tillvaro fortfarande kan beskrivas 

som postmodern. Enligt Perry Anderson (1999:90) lades grunden för denna estetiska ström-

ning under efterkrigstiden med det kapitalistiska samhällets förändring och stora politiska 

ideologiers uppgång och fall. Det postmodernistiska samhället präglas av ett ifrågasättande av 

förnuftet samt en kritik mot tidigare självklara sanningar. Jean-François Lyotard har samman-

fattat postmodernismen som “incredulity towards metanarratives” (refererad i Barry, 

2009:83), vilket innebär att de stora berättelserna som politiska ideologier och religioner har 

mist sin status. Inom postmodern konst hänvisas det till en rad mininarrativ, små berättelser, 

där uttrycken blir tillfälliga, lokala och bara tillämpbara på en specifik grupp vid ett specifikt 

tillfälle. Enligt Ihab Hassan (1986:72f.) präglas den postmoderna konsten av en obestämbar-

het som innefattar mångtydighet, diskontinuitet och pluralism.  

Språkets möjligheter och begränsningar som konstruktion av vår verklighet och identitet be-

tonas inom den postmoderna teoribildningen. Den franske författaren Jean Baudrillard (refere-

rad i Barry 2009:83ff.) menar att språket och orden endast är representationer av andra sym-

boler och språk och bidrar till att skapa en illusion av världen. Det postmodernistiska sam-

hället utmärks enligt honom av en upplösning mellan fiktion och verklighet. Detta sker genom 

att de språkliga och mediala representationer av vår tillvaro som vi exponeras för inte behöver 

ha en koppling till verkligheten, utan i sin tur skapar det vi uppfattar som verklighet. För att 

ge ett exempel så konstrueras bilden av förorten genom en samling fragment som kommuni-
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ceras genom media och andra kanaler, vilket leder till att vi tror oss ha en uppfattning om ett 

fenomen trots att vi kan sakna egen empirisk erfarenhet.  

Den postmoderna teoribildningen kritiserar idén om att verkligheten kan upptäckas genom 

dess representation. Men vilken typ av identitetsskapande blir då möjlig i det postmoderna 

projektet, där en upplösning av kategorier och färdiga identiteter syns vara ett framträdande 

inslag? Sociologerna Holstein och Gubrium (2000) ger följande beskrivning av människans 

identitetsbyggande i en postmodern tillvaro: ”The self, in other words, is not only something 

we are, but an object we actively construct and live by” (2000:13). De menar att jaget är 

någonting vi skapar och vidmakthåller genom narrativ kring vilka vi är och vilka vi vill vara. 

Enligt Ott (2003:67ff.) skapas den postmoderna människans identitet genom berättelser kring 

oss själva som vi upprätthåller genom våra konsumtionsval. Idag kan detta även sägas ske ge-

nom sociala medier där vi av olika kulturella fragment som åsikter, foton och upplevelser 

sammanfogar och kommunicerar berättelser om våra liv. Ott (2003:67ff.) menar att det nutida 

samhället alltmer utmärks av en upplösning av fasta identiteter och kategorier, vilket leder till 

att det självbiografiska berättandet blir centralt för att upprätthålla bilden av oss själva.  

Patti Lather (1994) kallar postmodernismen för den vite mannens ångest samt ”the code-name 

for the crisis in confidence in Western conceptual systems” (1994:102). Det handlar alltså om 

att den kulturella och politiska makten blir ifrågasatt och inte längre enbart kretsar kring det 

västerländska patriarkatet. Lather (1994) väljer att se på de postmoderna strömningarna som 

sprunget ur de marginaliserades uppror, den kommunikationsteknologiska revolutionen, 

sprickor i det multinationella kapitalistiska systemet samt upplevelsen av upplysningsidealens 

begränsningar. Tillsammans har detta skapat en förändring i hur människor uppfattar sig 

själva och omvärlden, vilket har påverkat konsten. Lather använder sig av postmodernismen 

för att skapa en social rörelse, en form av motståndspostmodernism där det emancipatoriska 

arbetet för kvinnors och olika marginaliserade gruppers rättigheter sätts i fokus genom ett 

ifrågasättande av normer och hierarkier. På samma sätt menar Norman Denzin (refererad i 

Holstein & Gubrium 2000) att målet är att formulera en: 

[...] postmodern theory of cultural resistance, which acknowledges and explores my place in the crea-
tion of this culture and its meanings. […] Such a theory examines how the basic existential experiences 
with self, other, gender, race, nationality, family, love, intimacy, violence, death, and freedom are pro-
duced and given mythical meaning in everyday life (2000:62) 
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Både Lather och Denzin använder sig alltså av denna krackelering i hur vi uppfattar världen 

för att inkludera och stärka den mångfald av människor som samhället består av. Fredric Ja-

meson (1994:152-159) menar att det postmoderna försöket att upplösa sociala skillnader och 

kategorier leder till att det blir allt svårare att skapa stereotypa bilder av den andre, då fler rös-

ter får legitimitet och hörs i samhället. Det postmoderna intresset för fragment och brytningar 

skulle kunna leda till ett ideologiskt och politiskt engagemang som innefattar de som står ut-

anför normerna.  

3.2 Hiphoppen som postmodern konst 

Shusterman (1991:613) menar att hiphoppen som uttrycksform utmanar samhället och ifråga-

sätter dess maktstrukturer. Han pekar på hur hiphoppen kan utgöra en uttrycksform för post-

modern estetik genom exempelvis inslag av sampling eller ”artistic appropriation” 

(1991:614), vilket innebär att redan existerande musik sammanförs till egna ljudspår och ut-

gör bakgrunden till själva rappandet. Shusterman menar även att ”[...] the apparently original 

work of art is itself always a product of unacknowledged borrowings, the unique and novel 

text is always a tissue of echoes and fragments of earlier texts” (1991:617). På detta sätt er-

känner den postmoderna estetiken att konstnärligt skapande alltid bär spår av tidigare verk, 

vilket delvis upplöser motsättningen mellan den skapande konstnären och den mottagande 

publiken. Shusterman kallar hiphop för ”schizophrenic fragmentation” (1991:618) där klipp-

och-klistramentaliteten leder till en förändrad syn på konst där slutprodukten inte är det cen-

trala utan istället mötet mellan konst och publik. 

Hiphoppen har sedan sin uppkomst haft ett motsägelsefullt förhållande till kommersialism 

och massmedial teknik (Shusterman 1991:620ff.). Genren hade aldrig kunna existera utan de 

kommersiella förutsättningarna, men har samtidigt som syfte att kritisera det rådande sam-

hällssystemet där kommersialismen är en bärande del. Enligt Shusterman kan detta härledas 

till den postmoderna människans ambivalenta förhållande till teknik och kommersialism. 

Hiphoppen involverar ofta masskultur i sina texter, som benämnande av olika varumärken de 

är sponsrade av eller refererande till andra inslag i populärkulturen. Samhällskritiken utgör ett 

centralt element inom hiphoppen, samtidigt som rappare gärna hävdar att de kan skörda mate-

riella framgångar genom sitt artisteri. I detta ligger den postmoderna människans splittrade 

identitet och fragmentering – att få tillgång till kapital möjliggör fritt politiskt och kritiskt ut-
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tryck, men stödjer samtidigt det kapitalistiska systemet. Shusterman menar dock att denna 

motsättning inte måste vara begränsande: 

Do we need to be fully outside something in order to criticize it effectively? Does not the postmodern 
and poststructuralist decentring critique of definitive, ontologically grounded boundaries put the whole 
notion of being ”fully outside” seriously into question? (Shusterman 1991:627f.) 

På detta sätt skulle postmodernismen kunna speglas i genren hiphop och detta ämnar jag titta 

närmare på i min tolkning av ett antal hiphoptexter.  
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4 Metod och urval 

Vad gäller hiphoppen som text är det en genre som är allt annat än statisk. Många versioner 

kan finnas av samma låt eftersom det är i mötet med publiken som den händelse som är hip-

hop blir till och låtar kan förändras beroende på mottagare och sammanhang (Sernhede & Sö-

derman 2011:31f.). Det vetenskapliga område som kallas för textkritik ägnar sig åt att hitta 

pålitliga utgåvor av text och att diskutera vilken som är den korrekta. Detta studium är rele-

vant inom religiös tolkningslära då textkritiker försöker hitta avskrifter av en helig urkund 

som är så originalnära som möjligt. Det går att fråga sig huruvida det är möjligt att hitta en 

korrekt version av en viss text och vem som ska få makten att avgöra detta (Arping, 

2000:294f.). För hiphopintresserade finns det webbsidor som rapgenius.com vilka utgör wiki-

liknande forum där medlemmarna ägnar sig åt att nedteckna, tolka och kommentera rapptex-

ter. De nedskrivna versionerna av hiphoptexter som finns infogade i denna uppsats utgörs av 

de mest populära träffarna på internet, där jag ibland gjort en korrigering genom att lyssna på 

de låtversioner som finns tillgängliga på online-musiktjänsten Spotify.  

De fem låtar som valts ut representerar populära svenska rappartister, både manliga och 

kvinnliga, som är utgivna mellan år 2011 och 2014. Med inspiration i det Chang (2006:502) 

och Sernhede och Söderman (2011:24f.) menar, att hiphopaktivismen sett en uppgång sedan 

början av 2000-talet, har jag medvetet valt låtar som har någon form av samhällskritiskt fo-

kus. Fokus ligger på hiphoppen som poetisk text vilket gör att de nedskrivna låtversionerna 

främst studeras men de musikaliska och rytmiska elementen går emellertid inte att bortse från. 

Då inslag från artistens verkliga liv berörs i tolkningarna används deras riktiga namn men om 

det handlar om diktjaget används artistnamnet. 

Den metod som används i analysen är inspirerad av Elleströms (1999:136ff.) förslag till mo-

dell för lyriktolkning, vilken jag fann användbar. Inledningsvis kommer dikten att kort pre-

senteras för att sättas in i en kontext, varefter själva dikten finns infogad. Därefter ges en be-

skrivning av den situation som frammanas i dikten samt vilka personer som inbegrips. Tex-

tens struktur studeras med rytmiska effekter som rim och upprepning av viktiga ord och fra-

ser. Vidare tolkas diktens bildspråk och innebörden i användningen av olika retoriska stilme-

del så som symboler, metaforer och metonymi. Ordval och stilnivå har stor betydelse för hip-

hoppens karaktäristik vilket gör att även detta tas upp i tolkningen. Rapparens poetiska idio-

lekt behandlas, vilket är de språkliga drag som kan sägas utmärka den specifike diktaren. Ef-
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tersom jag lyfter in hiphoppen i en poetisk tolkningstradition kallas verser för strofer och re-

fräng för omkväde. 

I diskussionen görs en teoretisk koppling till den postmoderna estetiken som berördes i teorin. 

Några av dessa aspekter utgörs av misstron mot de stora berättelserna, språkets begränsning 

samt ifrågasättandet av den hegemoniska makten. Skapandet av identitet inom hiphoppen 

kopplas till det motsägelsefulla i postmodernismens upplösning av fasta kategorier. Inom 

centrallyriken ges det poetiska subjektets röst stor auktoritet och autencitet (Larsen 2010:89), 

varför detta blir den traditionella lyrikens koppling till hiphoppen som poetisk text.  
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5 Analys 

5.1 Stor feat. Seinabo Sey: Pappas låt 

Den tjugosjuåriga rapparen Ulises Infante Azocar, mer känd under artistnamnet Stor, gav år 

2009 ut sin första skiva ”Nya skolans ledare”. År 2013 kom det uppföljande albumet ”Shere 

Khan XIII” där Pappas låt ingår. Den version som här lyfts fram är inspelad tillsammans med 

Seinabo Sey.  

[Strof 1] 
Min pappa packa sina väskor och drog 
Gav upp drömmar om en revolution 
Ser hur min farmors tårar rinner 
Måste härifrån nu, folk försvinner  
Hela staden är i lågor, landet brinner 
Men elden blev till aska över världen, flög med vindarna 
glöd föll ner från himlarna, 
Det var ni, Sverige, öppna grindarna 
Släpa tunga väskor genom snön 
Packade med sorger som gav nätter utan sömn 
Pappa var en hjälte, bruka skura golv 
Städa korridorer och kontor åt rika folk 
Tänkte på sitt hemland, hörde deras skrik 
Låtsades som att tystnaden runt om var ljuv musik 
Kunde inte språket, prata inte ett ord 
Men alltid mat på vårat bord och aldrig hål i våra kardborrskor 
Stolthet, blattar ni förstår mig 
Stolt att va er son, erat blod i mina ådror 
 
[Omkväde] 
Det är en gammal man, med sitt vita hår 
Som har färgats utav livets sorger 
Pappa ditt blod i mina vener 
Pappa du gav ditt allt 
 
[Strof 2] 
Jag har aldrig sett min pappa gråta 
Fastän han haft rätt 
Aldrig sett han stjäla, hade aldrig nånsin skett 
Har bara sett han knega och ta hand om sin familj 
Men media gillar oftast måla upp en annan bild 
Så lätt att bara gå under när kampen är för stor 
Och allt jag sagt passar även in på min vackra mor 
Men det här är något som väldigt sällan nämns i vårat snack 
Är tyst i våra låtar för att många farsor stack, men flesta stanna 
Och du var en av dom, nu är du gammal 
Vita hårstrån, övervunnit platsen där du hamna 
Född i Sverige, dom säger andra generation 
Ge mig inte äran att bli kallad invandrare 
Har inte gjort det pappa gjort 
 
[Omkväde] 
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[Strof 3] 
Lärde mig historier, pappa du var Atlas 
Jag var din värld, du bar mig, satt på dina axlar 
Såg ut på världen, litet storstadsbarn 
Med en superhjälte bredvid mig på trottoarn 
Svårt att förklara allt det här man till man 
Många ord man vill ha sagt men inte kan 
Tacksamheten blir för stor 
Den fastnar i min hals som kvävet i min röst 
stryper orden jag vill säga 
det jag bär på i mitt bröst 
Jag minns när jag var liten och du alltid hade svar 
Skulle vilja backa tid, hur många dagar har vi kvar 
Men är tacksam att du var här och jag vet du gav ditt allt 
Vem som helst kan göra barn men för att vara far så krävs en man 
 
[Omkväde] 
 
[Outro] 
Gracias Papá! 
Svartskallar stå upp! 
Lyssna konstapel REVA 
det är såna här personer ni stoppar 
I tunnelbanan varje morgon när dom ska till sina jobb 

Texten utgör en berättelse om diktjagets pappa som fick fly från platsen där han växte upp 

eftersom det politiska läget hårdnat. Tacksamhet och stolthet kan ses som diktens övergri-

pande tematik, vilket kan utläsas på olika plan. Å ena sidan är fadern tacksam mot Sverige 

som var det land som ”öppna grindarna” och tog emot honom som flykting. Å andra sidan 

finns en tacksamhet från sonen, riktad mot fadern, för de uppoffringar som gjorts för att sonen 

ska vara där han är idag. “Tacksamheten blir för stor / Det fastnar i min hals som kvävet i min 

röst / Stryper orden jag vill säga / Det jag bär på i mitt bröst”. Stoltheten finns med i och med 

allt som fadern gjort för sin son och att han ”var en hjälte”. Faderns närvaro i sonens barndom 

blir något som inte tas för givet, med bakgrund i vad det kostat fadern att bygga upp ett liv i 

Sverige för sig själv och sina barn. Berättelsen om den frånvarande fadern är återkommande 

inom litteraturen, vilket skulle kunna vara en orsak till att Stors tacksamhet blir än större: 

”många farsor stack, men flesta stanna / Och du var en av dom”.  

Klassamhället är ett annat av diktens tydliga teman, där det beskrivs hur fadern fick slita hårt 

för att klara av liv och försörjning i Sverige “Pappa var en hjälte, bruka skura golv / Städa 

korridorer och kontor åt rika folk”. Denna redogörelse för pappans hårda arbete kan kopplas 

till rasistiska strukturer då Stor måste uttrycka att hans far aldrig skulle stjäla och att han har 

arbetat hårt för att ta hand om sin familj, som att han först då förtjänar att bli svensk. Texten 
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ger en bild av ett Sverige där det är allt annat än lätt att ta sig in: “så lätt att bara gå under, när 

kampen är för stor”. Låten avslutas med en politisk uppmaning: ”Lyssna konstapel REVA / 

Det är såna personer ni stoppar / i tunnelbanan varje morgon när dom ska till sina jobb”. På 

detta sätt blir Pappas låt ett inlägg i debatten kring Rättssäkert och effektivt verkställighetsar-

bete (REVA), då “konstapel REVA” blir metonymi för de polisiära ID-kontroller som pro-

jektet präglades av och den strukturella rasism som finns i det svenska samhället. Stor visar 

med sin låt vilken kamp hans pappa har fått genomgå för att kunna ge sin son ett bra liv, men 

samtidigt hur skör hans svenska identitet är då den kan ifrågasättas genom en kontroll i tun-

nelbanan på grund av ett visst utseende.  

Texten är strukturerad i tre strofer som rappas samt ett sjunget omkväde som upprepas två 

gånger mellan varje strof. Upprepningen av omkvädet samt dess melodi gör att den fastnar 

hos lyssnaren och blir ett mantra eller den känsla som svävar över låten. Omkvädets formule-

ring “Pappa ditt blod i mina vener / Pappa du gav ditt allt” blir viktiga fraser då det bekräftar 

den närhet Stor känner med sin far genom att de är av samma kött och blod. Samtidigt blir det 

en symbol för det offer fadern har gjort för sonen, vilket kan få en religiös innebörd. Vad gäl-

ler användandet av rim präglas stroferna av en blandning av enstaviga slutrim (skrik – musik, 

stor – mor) av tvåstavigt slutrim (grindarna – himlarna) men även av en typ av assonans (snön 

– sömn, gammal – hamna, ord – kardborrskor). Denna rimstruktur skapar en stil som utmär-

ker Stors rapp och gör den överraskande för lyssnaren.  

Pappas låt innehar ett rikt bildspråk som väcker olika känslor och inre bilder som är nödvän-

diga för att göra poesi meningsfull. För alla som växte upp på 1990-talet väcker formulering-

en “Och aldrig hål i våra kardborrskor” antagligen särskilda associationer, eftersom det var de 

skor som man kunde sätta på sig själv utan att kunna knyta skosnörena. Stoltheten blir även 

här tydlig då barnen aldrig behövde gå i trasiga skor trots knappa ekonomiska resurser. Vi får 

en glimt av familjens vardagsliv under uppväxten och faderns hårda arbete för att ge sin son 

ett gott liv. Flykten från hemlandet som fadern genomgår representeras genom de tillhörighet-

er han får med sig: “Min pappa packa sina väskor och drog”. Här gestaltas den ångest en 

människa känner inför att veta vad packningen ska innehålla då man i hast måste lämna sitt 

land för att fly. Symboliken med packningen upprepas senare: “Släpa tunga väskor genom 

snön / Packade med sorger som gav nätter utan sömn”. Väskorna är inte bara tunga av pack-

ningen utan även av vetskapen om alla de människor fadern var tvungen att lämna bakom sig 

i det hemland som höll på att falla sönder. Ankomsten till Sverige symboliseras genom att det 
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nya landet “öppna grindarna” och det går att föreställa sig hur liten fadern känner sig inför det 

nya landet som är omgärdat av stängsel. Samtidigt blir han där insläppt och får tillgång till 

nya möjligheter, vilket öppnade grindar även kan tolkas som.  

Stor använder sig av elementen eld, vind och jord i sin text, vilket skulle kunna ses som klas-

sisk symbolik inom lyriken. Elden är en central bild som återkommer: “Hela staden är i lågor, 

landet brinner / Men elden blev till aska över världen, flög med vindarna, glöd föll ner från 

himlarna”. Vinden blir det som bär med sig människorna och drömmarna till nya platser. Me-

taforen “pappa du var Atlas” blir representationen för jorden av en kartbok – pappan utgjorde 

under barndomen sonens hela värld, hade all kunskap. En lika trolig tolkning är att det handlar 

om Atlas i den grekiska mytologin som bar världen på sina axlar, eftersom strofen fortsätter: 

”Jag var din värld, du bar mig, satt på dina axlar”. Användandet av elementen skapar en kon-

trastverkan då kyla ställs mot värme, kamp ställs mot misstro. Det vita och det röda kontraste-

ras i omkvädet där faderns “vita hår” har “färgats utav livets sorger”, och i nästa rad “Pappa 

ditt blod i mina vener”, vilket knyter an till det släktskap som finns mellan dem. På detta sätt 

skapar Stor sin identitet genom att vara sin fars son i både kött och blod, närheten mellan dem 

går inte att ta miste på.      

Vad gäller stilnivån befinner dikten sig på ett talspråkligt plan med en hel del utelämning av 

vissa ord, vilket kan benämnas som stilfiguren ellips. Exempel på detta återfinns i ett uteläm-

nat subjekt: “Aldrig sett han stjäla”, “Lärde mig historier”, eller “Skulle vilja backa tiden” då 

detta förstås i sitt sammanhang. Texten är dock inte präglad av slanguttryck, med undantag 

för “blattar”, “vårat snack” och “svartskallar” vilka de flesta ändå skulle förstå. Att texten inte 

utmärks av slangspråk skulle kunna bero på att syftet är att texten ska nå ut till fler människor 

än de som känner till specifika slangords betydelse. Men mer troligt är att det handlar om den 

typ av språk Azocar själv talar och faller sig därmed naturligt att rappa på. Den icke-

konventionella rimstrukturen tillsammans med nyskapande metaforer bidrar till att skapa 

Stors poetiska idiolekt, vilket är en del av hans konstnärskap.  

5.2 Kartellen feat. Timbuktu: Svarta duvor & vissna liljor 

Kartellen har funnits sen 2008 och består idag av fyra medlemmar med artistnamnen Sebbe 

Staxx, Kaka, Maskinisten och Kinesen. Albumet ”Ånger och kamp Del. 2” släpptes 2013, där 

Svarta duvor & vissna liljor ingick. Medverkar i låten gör en av Sveriges mest välkända hip-
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hopartister Jason Diakité, mer känd som Timbuktu, som har tilldelats en rad priser genom 

åren såsom en grammis, ett p3 guld och priser för sitt arbete mot rasism. Svarta duvor & 

vissna liljor skapade stor medial strid när den släpptes och får inte spelas utan särskilda för-

klarande kommentarer på Sveriges Radio.  

[Omkväde] 
Dom gamla är inte fria och dom unga får ingen framtid 
Ja, dom tar dig och skickar hem dig fast du bott här hela ditt liv 
Svarta duvor dyker och liljor finns inte kvar 
Men drömmen i oss lever trots att landet blir begravt 
 
[Strof 1: Sebbe Staxx] 
Mannen, Reinfeldt är en maskot 
Bildt en riktigt killer 
Han målade sitt mästerverk i röd blod spillage 
Och fyra blankt svarta backspeglar stirrar på mig 
Fem antenner och riktade mikrofoner 
Jag satt några timmar där och Säpo, no biggie 
Det var nånting dom sa, att jag har mordhotat Jimmie 
Ha, Sebbe fucking Staxx gör vad han vill 
Så Säpo är ni med? Här kommer ett hot till! 
Kungsgatan med Soran, hade jag varit med 
Hade jag tagit järnröret och lagt dom i koma, alla tre 
Yeah, fuck SD med Jimmie i spetsen 
Sänker en, sänker två, ja då springer nog resten 
För vi färgade gator med programrebeller och soldater 
Bombarjackan blev kostym 
Dom grep sin chans men rasism är ett resultat av ignorans 
 
[Omkväde] 
 
[Strof 2: Timbuktu] 
Palme fick ett nackskott, SD fick en jackpott 
Folket blev till fimparna i Anders Borgs askkopp 
Fuck dom, plöjde välfärden med en traktor 
Lämna oss med dålig utbildning och en kass fond 
Asså, piskan viner tills vi går passgång 
Dunka Jimmie gul & blå, hissa han i en flaggstång 
Landet vi nu bor i e fan krokigare än kungen 
Drar till Djursholm och frågar brokigaste ungen 
Från stekpanna till ugnen, inga lekplatser och gungor 
Stenkantande massor och snedsnackade tungor 
Mamma Svea har blivit iskallt – till SMHI 
Ge det tjugo vintrar till och sen förstår vi 
Socialdemokrati, Alexander Bards idioti 
Din vardag som nyvald liberalslav sitter väl fint 
Sverige baby, en boulevard av brustna drömmar 
Och det dom en gång var vill dom fan att du skall glömma 
 
[Omkväde] 
 
[Strof 3: Sebbe Staxx] 
Svarta duvor dyker, alla växter vissnar 
Gamla sjuka sliter, Reinfeldt släckte gnistan 
Jobba till 75, hur många blir 75? 
Dom e Cruella De Vil och vi dom fucking 101 
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Bär mina svarta prickar och deras blickar flackar 
Har fått ont i huvet svär, så mycket skit dom snackar 
Dom målar vit färg på svarta duvor 
Medans familjer splittras utav svensk-märkta kulor 
Fucking yes, jag är kontroversiell, mannen 
Vit som fan därför darrar hela jävla makten 
Ingen förebild för dina barn 
Men dina barn hade blivit robbade på allt på min sida av stan 
Varför? Kom igen det är mitt land, ditt land 
Fuck SD tills dom skickas ut från riksdagen 
Svensk politik handlar bara om para 
Å det bästa med Sverige är Zlatan! 
 
[Omkväde] 
 
[Outro] 
Dom vill bygga ett land på hat 
På ignorans och rädsla 
Nej tack, det är bra 
Vi behöver kärlek för varje människa 
Så i 2014 får ni se vad vårt land är gjort på 
Och jag hoppas att jag får se att rasisterna försvann 
Och att fascisterna försvann 
För hjärtat sitter där till vänster 
Så tänk efter vilken sida ni vill skall leda detta land 

Låten utgör ett inlägg i debatten kring Sveriges politiska styre med fokus på Sverigedemokra-

ternas intåg i maktens korridorer, parallellt med de ökande klassklyftorna och den tilltagande 

rasismen. En dyster bild av Sverige målas upp, där det beskrivs hur det har gått stadigt utför 

sedan Olof Palme mördades och privatiseringar av välfärden påbörjades: ”Sverige baby, en 

boulevard av brustna drömmar”. Texten är uppbyggd kring kopplingar till samhällspolitiska 

händelser i Sverige, vilket kräver insatthet av lyssnaren. Statsminister Fredrik Reinfeldt besk-

rivs som en maskot utan egen vilja, Carl Bildt kommenteras som varande ”en riktig killer” 

som ”målade sitt mästerverk i röd blod spillage”. Arbetsmarknadspolitiken under Alliansens 

tid kritiseras: “Gamla sjuka sliter, Reinfeldt släckte gnistan / Jobba till 75, hur många blir 

75?” Sveriges vapenexport ifrågasätts, vilket skapar sprickor i bilden av Sverige som en fred-

lig nation: ”familjer splittras av svensk-märkta kulor”. Den nedmonterade välfärden som bi-

dragande orsak till ökade klassklyftor, ökad rädsla och rasism utgör låtens tematik. Outrot blir 

en sammanfattning av låten: ”Dom vill bygga ett land på hat / På ignorans och rädsla” där 

”dom” troligtvis syftar på den borgerliga regeringen, sverigedemokrater och rasistiska gruppe-

ringar. Enligt låten ska detta bemötas med ”kärlek till varje människa”. Lyssnaren uppmanas 

att rösta i valet 2014 för att “se vad vårt land är gjort på” och för att stoppa de rasistiska och 

fascistiska partiernas inflytande.  
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Det som bland annat bidragit till att Svarta duvor & vissna liljor fått utstå kritik är det hot om 

våld som finns närvarande i texten. Sebbe Staxx bemöter anklagelser om hot mot Sverigede-

mokraternas ledare Jimmie Åkesson genom att dela ut fler hot. Han refererar till den så kal-

lade järnrörsskandalen och att han själv skulle ha använt våld om han varit med vid händel-

sen: “Kungsgatan med Soran, hade jag varit med / Hade jag tagit järnröret och lagt dom i 

koma alla tre”. Den textrad som har tolkats som hotfull från Timbuktus sida är: “Dunka Jim-

mie gul och blå, hissa i en flaggstång”, ett hot som riktas mot Sverigedemokraternas ledare 

Jimmie Åkesson. Textraden anspelar på den blå-gula svenska flaggan som gärna hissas av 

nationalistiska grupper, samtidigt som “gul och blå” ofta är utgången av en kraftig miss-

handel. Den kontrast som finns mellan textens vilja att å ena sidan motarbeta rasism med kär-

lek, och å andra sidan inte förkasta våldsmetoder, skapar en spänningsverkan.  

Texten är strukturerad i ett omkväde som återkommer, tre strofer samt ett outro. Både om-

kväde och strof är uppbyggda kring en blandning av slutrim och assonans, vilket innebär en 

upprepning av språkljuden. Omkvädet slutar med framtid – liv, kvar – begravt, vilket skulle 

kunna rimma med ett specifikt uttal. I Sebbe Staxxs strof finns både enstaviga slutrim (med – 

tre) som med ett visst uttal rimmar, assonans (på mig – mikrofoner) samt rader som inte rim-

mar alls. I Timbuktus strof framkommer klassiska enstaviga slutrim (passgång – flaggstång) 

och tvåstaviga slutrim (kungen – ungen), men även mer nytänkande sådana (jackpott – ask-

kopp – fuck dom) vilket skapar en slagkraftig effekt. Det frekventa användandet av kategorier 

som jag och du, vi och dem, visar på hur dikter har betydelse i skapandet av en subjektiv 

verklighet. I Sebbe Staxx strofer sker berättandet i jag-form: “Jag satt några timmar där och 

Säpo, no biggie / Det var nånting dom sa, att jag har mordhotat Jimmie”. Anslaget skapar en 

upplevelse av personlig betraktelse och ett försvarstal kring den mediala uppståndelse som 

varit kring artisten. Ett ”vi’ skapas i resten av låten: ”Ja, dom tar dig och skickar hem dig fast 

du bott här i hela ditt liv”, “Vi behöver kärlek till varje människa”, vilket skapar en känslo-

mässig koppling till den dystra bild av Sverige som målas upp. Men ett ‘vi’ kan aldrig skapas 

utan ett ‘de’ och det framgår i låten att ’de’ oftast syftar på Sverigedemokraterna, men även 

det styrande politiska etablissemanget. Användandet av dessa kategorier skapar en inklude-

rande känsla för dem som upplever sig innefattade i dessa kategorier, och exkluderande för 

dem som inte gör det. 

Svarta duvor & vissna liljor innehar ett mättat bildspråk, som precis som de samhälls-

politiska händelser som refereras till, kräver en hel del tolkningskompetens av lyssnaren. Om-
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kvädets inledning: “Dom gamla är inte fria och dom unga får ingen framtid” utgör en travesti 

på svenska nationalsångens inledning och skapar därmed en kontrast mellan landet som por-

trätteras i nationalistiska sammanhang mot det Sverige som beskrivs i låten. Sveriges hård-

nade politiska klimat liknas med att ”Mamma Svea har blivit iskallt”, vilket leker med nation-

alistiska föreställningar kring nationen som den varma modern, omhändertagande om sina 

medborgare men i behov av skydd. Innebörden i låtens titel blir central för förståelsen och 

upprepas både i omkvädet: ”Svarta duvor dyker och liljor finns inte kvar” och i strofen: 

”Svarta duvor dyker, alla växter vissnar”, ”Dom målar vit färg på svarta duvor”. Duvor kon-

noteras traditionellt som fredsbärare och symboliserar det oskyldiga, vilket gör att metaforen 

kring att de är svarta men målas vita skapar en känsla av att något som egentligen är ont fram-

ställs som gott. Liljor associeras ofta med sorg och begravningar, vilket gör att det faktum att 

de är vissna förstärker smärtan över att ”landet blir begravt”.  

Metaforen ”bombarjackan blev kostym” kan i sammanhanget tolkas som den utveckling ras-

istiska rörelser i Sverige har genomgått de senaste decennierna då de gått från att vara löst 

sammansatta grupperingar till att bli mer politiskt välorganiserade. Bombarjackan blir en me-

tonymi för våldsverkande nazister som på 1990-talet ofta klädde sig i denna typ av plagg, ko-

stym blir metonymi för det politiska etablissemanget.  

Stilnivån i texten ligger delvis på en talspråklig nivå i Sebbe Staxxs strofer med formuleringar 

som: “lagt dom i koma, alla tre”, “Ha, Sebbe fucking Staxx gör vad han vill” och “så mycket 

skit de snackar”. En del svordomar används samt slanguttryck som ”para” och ”robbade”. 

Samtidigt befinner sig Timbuktus inslag på en hög språklig nivå med kreativa formuleringar 

som: ”stenkantade massor och snedsnackande tungor” eller målande metaforer som ”Folket 

blev till fimparna i Anders Borgs askkopp”. Detta både bryter med och efterliknar traditionell 

poesi, vilket blir det språkliga uttryckssätt som utgör dessa artisters språkliga idiolekt.   

5.3 Linda Pira feat. Cleo, Joy, Julia Spada, Kumba’, Rawda, Rosh, Sep & 

Vanessa Falk: Knäpper mina fingrar (Remix) 

Linda Pira har under kort tid gjort karriär som rappare och tilldelades priset som Årets ny-

komling på Grammisgalan 2014. I november 2013 utgavs hennes första EP ”Matriarken”. Ett 

av skivans spår var Knäpper min fingrar och i januari 2014 kom remixen där Linda Pira fram-
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träder tillsammans med åtta andra svenska rappare: Cleo, Joy, Julia Spada, Kumba’, Rawda, 

Rosh, Sep och Vanessa Falk.   

[Intro: Kumba] 
Flyger när vi glider 
Smider planer med musiken 
Spinner hos varenda DJ, DJ 
 
[Strof 1: Kumba] 
Jag och min clique 
Ingen dick, vi river hela klubben 
Fånga allas blick med sjuka trix för vi lever för stunden 
Hon whinear ner den 
Poppar den droppar den kan inte stoppa den 
Shuno vi plockar dem, ingen skäms 
Haffar hela natten, tänker aldrig gå hem 
 
[Strof 2: Rosh] 
Sluta eka som du vore med i P1 
Helt rätt Rosh, varje move blir en nyhet 
Mode:n skithet 
Rewind selecta 
Min flow och min show, min rhyme – perfekta 
Aldrig sett oss för, så de börjar snabbt undra 
Jag och min clique vi kom bara för att plundra 
Namnet var Ro-ro, sprider hot och oro 
Kastar shuno som en docka, chokad av min vodoo 
 
[Strof 3: Cleo] 
Femtastic jaa.. 
Kleopatra, med lika många tjänstemän 
Styr med hela fucking handen som en dirigent 
Hur många shunos verkar avis 
Festar sönder stället så en nykterist blir bakis, aa visst 
Mina ord hettar munnen som wasabi 
Vad sa vi? Backa bak från henne hon är farlig 
Man kan fråga sig om min stil är laglig 
Får allt som jag pekar på för jag är boss bitch 
 
[Strof 4: Sep] 
Knäpper fingrar, när vi går loss 
Baby hör du 2Pac, för alla ögon på oss 
Jag gillar hur du rör dig 
Det är som du läser mig exakt 
Du vet hur man uppför sig 
Det är så svårt för mig att vara på min vakt 
 
[Omkväde: Linda Pira] 
Staden hade stängt insläppet 
Knäppte mina fingrar 
Gå in, rulla hela min clique 
Trängde mig till baren 
Knäppte dem igen – shoo  
Börja blanda min drink 
För vi får allt som vi pekar på 
Richie Rich 
Allt som vi pekar på 
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Richie Rich 
Rullar händerna i luften så dom ser 
Knäpper fingret varje gång vi gör entré 
 
[Strof 5: Vanessa Falk] 
Om din flickvän visste om 
Att du var här med mig 
Hon skulle inte tycka om 
Aaliyah lärde mig 
Om jag bara knäppte mina fingrar 
Skulle vi nog redan vara på väg 
Gillar dig men jag kan inte gå 
Gillar dig men jag är inte sådär 
 
[Strof 6 Rawda] 
Chilla laid back 
Vad ska jag bevisa 
Tuffah i min shisha 
Oldschool Queen Latifa 
Rappers ockupera distrikt 
De vill ha tax för mina väggar 
Diplomerade hits 
Låt mig va 
Kom ej nära mitt space 
Jag klipper skallar 
Så dom kräver ett fade 
Namnet var Rawda 
Spelar min låt, kan aldrig pausa 
X in da house vi gör kaos 
Ya'ni fawda 
 
[Strof 7: Julia Spada] 
Knäpper våra fingrar som såhär 
Massorna skingras ba sådär 
De knäpper sina händer ber på knän, jo jag svär 
För att få va del av vår sfär 
Kom med blå tåget med hon med blå håret 
Skavsår på låret av pluntan i resåret 
Ring på varje fing värda ingenting 
Nu till min poäng: jag ser ut som pengaregn 
Jag vet att vi kommer olägligt – känns det tungt? 
Jag kommer bli väldig odräglig om en liten liten stund 
Mutar in tum för tum av era rum 
Medan ni kämpar för att komma underfund 
 
[Omkväde] 
 
[Strof 8: Joy] 
Jag är ingen brud som leker följa John 
Jag skiter i vad Simon says det spelar ingen roll 
Så var beredd att va på språng 
Alla vänder rygg och sviker dig någon gång 
Jag är en bitch med attityd 
Mamma skapade mig 
Jag säger black bitch stereotyp 
Sharkeisha – se mig och fly 
Vill off the tv jag flödar 
För knark och pengar jag dödar 
Jag slaktar allt i min väg 
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Ja allt för nöjet jag prövar 
 
[Strof 9: Linda Pira] 
Queen B Pira från the red line recs 
Headline shows blir till headline checks 
Jag stänger ingen, stänger igen 
Baby jag sprängde jantelagen, big bang, länge sen 
Slänger ut en remix är att samla hop de tyngsta 
Guzz som knäpper fingrarna alla bytear från min insta 
Sim salabim du som saladin crew 
Wazza Salazar beat 
Wallah alla rim mord 

Knäpper mina fingrar har inget entydigt budskap och spretar åt många håll, vilket skulle 

kunna förklaras med den mängd rappartister som deltar. Den miljö som frammanas i omkvä-

det är nattklubbslivet i någon storstad: ”Staden hade stängt insläppet” med dansgolv, drinkar, 

DJ:s och festande. Kvinnlig makt är ett tydligt tema där endast en markering med handen le-

der till fördelar för gruppen: ”Knäppte mina fingrar / Gå in, rulla hela min clique”. Genom att 

i texten konstruera ett ’vi’ som skulle kunna vara kvinnor som kollektiv, kvinnliga rappare 

som kollektiv eller kvinnor från förorter så skapas makt: ”Slänger ut en remix är att samla hop 

de tyngsta”. Det beskrivs hur kvinnorna är i centrum på dansgolvet och att de inte behöver 

några män för att ta hand om dem: ”Jag och min clique / Ingen dick, vi river hela klubben”. 

Samtliga strofer upprepar hur kvinnorna är de som har kontroll genom den makt som språket 

och musiken ger: ”Smider planer med musiken”, ”min rhyme – perfekta” och ”Mina ord het-

tar munnen som wasabi”. Våldsinslaget är genomgående och blir ett sätt att pröva uppfatt-

ningar kring våld och femininitet. I Roshs strof: ”Jag och min clique vi kom bara för att 

plundra / Namnet var Ro-ro / Sprider hot och oro / Kastar shuno som en docka, chokad av 

min vodoo”. Rawdas strof: ”Låt mig va / Kom ej nära mitt space / Jag klipper skallar / Så dom 

kräver ett fade”. Joys strof: ”För knark och pengar jag dödar / Jag slaktar allt i min väg / Ja 

allt för nöjet jag prövar”.  

Textens struktur går i linje med mycket hiphopmusik där det gäller för rappartisten att berätta 

om sig själv för att på så sätt konstruera självbild och attityd. Varje rappare får en strof var 

medan Linda Pira står för omkvädet samt sista strofen. Det som sammanlänkar stroferna är 

rapparnas upplevelse av att vara eftertraktade och starka – de kan skydda sig själva. Vad gäl-

ler textens rytmiska aspekter karaktäriseras stroferna av olika slags rim, exempelvis i strof två 

med upprepningar: “Min flow och min show, min rhyme – perfekta”. I samma strof används 

assonans i form av upprepning av ett långt o-ljud: ”Namnet var Ro-ro / Sprider hot och oro / 

Kastar shuno som en docka, chokad av min vodoo”. På samma sätt återkommer ordet ”line” i: 
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”Queen B Pira från the red line recs / Headline shows blir till headline checks”, samtidigt som 

slutrimmet recs – checks finns med. En del enstaviga rim förekommer, inte nödvändigtvis 

som slutrim: ”Jag och min clique / Ingen dick” eller flerstaviga: ”Mina ord hettar munnen 

som wasabi / Vad sa vi?” Dessa okonventionella rimstrukturer utmärker hiphoptexter och 

skapar en typ av rytm som överraskar lyssnaren.  

Vad gäller bildspråket används symboliken i rörelser med handen genomgående och åter-

kommer både i titel, omkväde och i flera strofer: ”Styr med hela fucking handen som en diri-

gent”, ”Knäpper våra fingrar som såhär / Massorna skingras ba sådär”. På detta sätt skapas en 

bild av rapparna som innehavare av stor respekt eftersom de endast behöver visa med handen 

vad de vill och att människor till och med ”knäpper sin händer ber på knän” för att få vara en 

del av deras grupp. Metaforer används för att förstärka rapparens maktposition: “Festar sönder 

stället så en nykterist bli bakis” och effekten blir humoristisk på grund av antitesen i händel-

sen att bli bakfull trots att personen i fråga inte konsumerar alkohol. En del liknelser är nyda-

nande: ”Mina ord hettar munnen som wasabi” samtidigt som lyssnaren förstår vad som åsyf-

tas. Återkommande är metaforiken kring att ta plats: ”Matar in tum för tum av era rum / Me-

dan ni kämpar för att komma underfund”. ”Era rum” skulle kunna representera de finkultu-

rella sfärer i samhället där hiphoppen traditionellt inte setts som en accepterad kulturyttring, 

där de språkliga formuleringarna i Knäpper mina fingrar beskrivs som ett hot. Vidare skulle 

det även kunna handla om manliga rum där kvinnliga rappare utmanar normerna.  

Vad gäller textens stilnivå är den ojämn mellan de olika stroferna: Julia Spadas strof präglas 

av skriftspråklig nivå medan exempelvis Rawdas strof kräver en del kunskap kring olika 

slanguttryck. Vissa element i texten förstås endast av dem som är insatta i hiphopvokabulären 

eller känner till specifika ord. Det språk som utmärker Knäpper mina fingrar kan beskrivas 

som en blandning av olika språkliga strukturer inom samma yttrande, vilket inom andra-

språksforskning benämns som kodväxling (Haglund 2004:379). Exempelvis används ara-

biska: ”Tuffah i min shisha”, ”Ya’ni fawda”, ”Wallah alla rim mord”, franska: ”Jag och min 

clique” och framförallt engelska: ”Min flow och min who, min rhyme – perfekta”. Detta 

handlar dock inte om interimspråk utan om strategisk transfer, alltså planerade yttranden med 

olika språkliga inslag för att skapa en viss effekt. Andra uttryck som används är sådana som 

har inkorporerats i svenskan genom influenser från andra språk, exempelvis: ”guzz”, ”shunos” 

eller ”haffar”. Anledningen till att språket ser ut som det gör i texten skulle kunna vara att den 

ska kräva en del tolkningsförmåga samt att den vänder sig till en specifik grupp. På samma 
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gång uppvärderar texten det språkbruk som talas av människor utanför den vita medelklassen 

och skapar samma utestängning som har gjorts genom historien inom ”finkulturen”. Poesins 

språk blir exkluderande för vissa och inkluderande för andra. 

5.4 Labyrint: Ortens favoriter 

Musikgruppen Labyrint kommer från Gottsunda utanför Uppsala, har funnits sedan år 2007. 

De består av Aleksi Swallow, Jaques Mattar, Dejan Milacic samt producent och DJ Simon 

Wimmer. De har gett ut mixtapes och singlar men endast ett album: ”Labababa”, vilket kom 

ut i november 2011. På det albumet ingick låten Ortens favoriter.   

[Strof 1: Aleksi]  
Norra Botkyrka, shit va tiden går bre. 
Kan inte fatta att jag flytta hit för mer än 10 år sen. 
Sett brorsan bli sönderstucken med kniv i området. 
Har sett grabbar växa upp från att beckna zutt till att spreja fritidsgården. 
Betongen, vart jag än går hamna jag där 
Om jag chillar i Malmö jag chillar helst på Ramels Väg. 
Känns som G-sunda annorlunda men samma som här 
Utanförskapsgemenskapen som invandrare bär. 
Men även knegasvennar, ensamma mammor och gängmedlemmar. 
Tid har gått, många bilar brända men inget har ändrats. 
Om jag chillar i Gbg jag chillar i Angered eller Bergsjön 
Backa, Biskop och alla jag inte hann me. 
För vi är alla lika sammanslutna beefar med varandra. 
Råslätt, Ersboda, Årby, Råby, Vivalla 
Alla som visar kärlek för dom relaterar 
Värmen inuti för mitt folk samlas när vi spelar. 
 
[Omkväde] 
Pass på era recensioner och priser, skiter i  
För vi är Ortens favoriter. 
Alla vet, finns inga floz i musiken men de e lugnt 
Så länge vi är Ortens favoriter.  
 
[Strof 2: Dejan]  
Du borde catcha mig i Alby på höjden när jag vandrar  
Eller käkar falafel med grabbarna på JallaJalla 
Möllevången, Sofielund, Rosengård vi tar oss runt. Lindängen vad händer?  
Vi drar till Nydala och hänger och festar med vänner 
Många nya oxå folk man inte känner. 
Men ändå känner på nåt sätt, eyo fan va fett. 
Vi kommer till Orten och vi får kärlek direkt.  
Främlingar blir till bröder och bryter brödet som vi var släkt, yo. 
Bra folk i Orten, är nåt som det finns gott om.  
Ta bara bussen i din stad eller tuben i Stockholm. 
Pendeln, gröna, blåa, röda linjen det är för er vi skriver.  
Eyo vi glider på samma gata vi är som ni är 
Ortens favoriter skiter i priser och vad är Grammis?  
Yo vi får kärlek på gatan och bästa pris på chamsis. 
Från söderhöjden i Jakan till Gottsundasborna 
Skulle vilja reppa er alla men ni är bara för många. 
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[Omkväde] 
 
[Strof 3: Jaques]  
Helt ärligt jag skiter i radiorotationen 
Dom spelar oss från Flöjtvägen till Bandstolen i mp3  
På jeepen i skogen dom sjunger med 
När dom provskjuter pistoler och alla vet 
Att vi är populära i trakten  
Och alla här har gungat till takten 
När dom står och kickar spliff i trappen 
Eller när dom lyfter skrot ja det är ba papper 
Jag hör oss i en bil som åker förbi. 
I Göteborg e kärleken finfin 
Norrsken i Luleå dom bjuder på weed. 
Ey Malmöbröder dom tecknar Labyrint! 
Bryr mig inte om försäljningsstatisik,  
i Uppsala Stockholm är vi Ortens favoriter 
Bryr mig inte om försäljningsstatisik 
för i hela Sverige är vi Ortens favoriter 
 
[Outro] 
Ortens favoriter! Gottsunda, Lindängen, Alby, Råslätt, Sollentuna, Bredäng, Skärholmen, Vivalla, Vårberg… 

Ortens favoriter är en hyllningssång till invånarna i olika svenska förorter samt rappgruppen 

själva. Bilden som frammanas är ett sammanlänkande nätverk av kärlek som binder ihop Sve-

riges alla förorter. Rapparna ger uttryck för att de känner människor i samtliga förorter och 

delar en form av särskild gemenskap. Problem som utanförskap och segregering berörs i tex-

ten: “Sett brorsan bli sönderstucken med kniv i området”.  

Den sammanhållning som finns mellan förorterna beskrivs som ”Utanförsgemenskapen som 

invandrare bär”. Sambandet sträcker sig även till andra grupper i samhället som tillhör arbe-

tarklassen, ensamstående kvinnor och kriminella. Detta lokala fokus förstärks eftersom låtens 

omkväde utgör en kritik av Sveriges kulturella etablissemang: ”Pass på era recensioner och 

priser, skiter i för vi är Ortens favoriter”. Texten upplevs som riktad mot en specifik målgrupp 

eftersom smeknamn på geografiska platser används, något som inte skapar mening om dessa 

inte känns till: “Jakan” för Jakobsberg, “G-sunda” för Gottsunda och den specifika adressen 

Ramels väg vilket är en gata i Rosengård. Detta skulle kunna beskrivas som glokalisation, 

vilket innebär att den internationella musikgenre som hiphoppen är får en lokal anpassning.  

En typ av kontrastverkan skapas i stroferna kontra omkvädet, då stroferna handlar om att be-

skriva Sveriges olika förorter på ett positivt sätt medan omkvädet handlar om att ifrågasätta 

vem som har makten att bestämma över kulturens värde. Kopplingen däremellan blir att ”ut-

anförsgemenskapen” formar en typ av motståndskultur som kompenserar den brist på kultu-
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rell makt som uttrycks i omkvädet i form av ”recensioner och priser”. Gruppen är medveten 

om att det inte är går att tjäna några stora pengar, floz, genom rappmusik men att det de egent-

ligen bryr sig om är att få uppskattning från dem som de beskriver som sitt folk. Texten ut-

trycker heller ingen oro över att gruppens musik inte spelas på radio: ”Helt ärligt jag skiter i 

radiorotationen” eftersom deras musik finns med i alla möjliga olika sammanhang hos folket i 

Orten, och det är dessa kretsar som tillskrivs status.  

Texten är strukturerad i tre strofer, omkväde samt ett outro. Omkvädet är uppbyggt delvis på 

enstaviga slutrim (priser – favoriter) och dels på assonans i olika språkljud som upprepas: pri-

ser – skiter i – vi – favoriter. Stroferna är uppbyggd på liknande sätt med okonventionell as-

sonans som skulle kunna rimma med ett visst uttal (området – fritidsgården, där – Väg,) men 

även en del tvåstaviga slutrim (vänner – känner). Eftersom rimstrukturen är så pass oregel-

bunden skapar detta ingen trygghet för lyssnaren utan bidrar snarare till ett mått av överrask-

ning och känsla av språklig kreativitet. Textens centrala ord blir omskrivningarna för ”föror-

ten” som benämns som ”Orten”, ”betongen”, ”gatan”, ”området” och ”trakten”. Att dessa 

platser benämns i bestämd form, och i fallet med ”Orten” med versal initialbokstav, tyder dels 

på den familjära känsla dessa platser utmärks av och dels på den uppvärdering av dem som 

texten syftar till.   

Vad gäller bildspråket i Ortens favoriter krävs viss kunskap om lokala termer, exempelvis för 

att förstå liknelsen kring hur pojkar i området växter upp “från att beckna zutt till att spreja 

fritidsgården”. Detta skulle kunna tolkas som en positiv utveckling från narkotikahandeln till 

att kanalisera energin i skapandet av grafittikonst, eller så handlar det om sabotage av de sats-

ningar som görs på ungdomar i förorter. ”Många bilar brända” blir metafor för de sociala upp-

ror som under de senaste åren uppmärksammats i olika förorter med brännande av bilar. Låten 

kritiserar att det trots uttryck av desperation och frustration från de boende inte har skett några 

politiska förändringar. Släktskapet mellan alla invånare i Sveriges förorter beskrivs på ett i 

närmast religiöst sätt: ”Vi kommer till Orten och vi får kärlek direkt. Främlingar blir bröder 

och bryter brödet som vi var släkt, yo”. Brödbrytandet blir en kristen intertext eftersom detta 

gjordes av de första kristna församlingarna för att visa på gemenskap, vilket sedan institution-

aliserades till nattvarden och är kyrkans rit för enighet.  

Vad gäller textens stilnivå innehåller den en hel del slangord och många lokala geografiska 

termer, vilket antagligen markerar att det ska krävas kännedom kring ortens språk för att 



 

30 

 

kunna tolka dessa. Olika språkliga influenser används och kodväxlas mellan, där engelskan är 

central (shit, chillar, beefar, reppa), arabiska (chamsis, JallaJalla) men även en del ord med 

olika språkliga ursprung som tagit sig in i svenskan (bre, beckna zutt, floz), vilka alla kan be-

traktas som slanguttryck. Detta befäster textens mottagaranpassning till de grupper i samhället 

som förstår dessa ord och blir även en indirekt kritik mot dem som inte är insatta. Rapparnas 

idiolekt utgörs av språklig kodväxling, okonventionell rimstruktur samt kreativa sammansätt-

ningar av ord. Några exempel på nya sammansatta ord är ”utanförsgemenskapen”, ”knegas-

vennar” och ”radiorotationen”, vilka blir möjliga att tolka eftersom både för- och efterleden är 

kända för de flesta. Språket i Ortens favoriter blir ett sätt att markera innanförskap, motstånd 

och omvärdering av bostadsområden som fått utstå mycket negativ uppmärksamhet. Texten 

utmanar människor att ta sig ut till Orten och lära känna människor där: ”Ta bara bussen i din 

stad eller tuben i Stockholm”, för att på så sätt bryta fördomar och den sociala segregeringen.    

5.5 Lilla Namo: Tuggare utan gränser 

Namo Marouf, mer känd under artistnamnet Lilla Namo, är född år 1988 och utkom somma-

ren 2012 med sin första singel Haffa guzz. Under år 2013 släppte hon sitt debutalbum ”Tug-

gare utan gränser” där låten med samma titel fanns med. År 2014 vann Lilla Namo priset som 

Årets Nykomling på P3 Guld-galan.  

[Intro] 
Reppar alla postkoder 
Reppa, reppa alla post, postkoder 
 
[Strof 1] 
Tuggare utan gränser, tuggar i portar och i gränder 
Folk drar ner persienner för det är nånting som skrämmer 
Glänser, i solnedgångens ränder silhouetter liknar bränder 
Köper alkohol utan några licenser 
Hinkar trots åldersgränser, ah knastendenser 
Tuggare utan gränser, tuggare tuggare utan gränser 
Vissa är ortens legender, becknar utan mellanhänder 
Så snabbt blir ortens ligister, dom var kompisar förr men nu börjar tvister 
Skyldig dig en röding du har hamnat i klister 
Sms-lån i långa lister, hon har rån i register 
Merca med fälgar i krom, ah din mamma sa till dig men du kör samma jargong 
Din mamma sa till dig, gång på gång på gång din gångstil är en del av din nedgång 
Din gång blir en flytt till nåt mer som romantiserar oss från dom 
För det spelar ingen roll vilken postkod vi reppar 
För dom är alltid samma skiter i vad du reppar 
 

[Omkväde] 
Oh, oh spelar ingen roll vad du reppar 
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För dom är alltid samma skiter i vad du reppar 
Dom kan ta bort dig från gatan 
Men gatan kommer alltid finnas i dig 
 
Reppar alla postkoder, ni hör ingen skillnad 
Reppar, reppar alla, alla post, postkoder x2 
 
[Strof 2] 
Posttrauma, men inte på grund av din postkod 
Du är traumatiserad av medias rapporteringar 
Självuppfyllda profetior, självupptagna individer 
Dom vill inte kännas vid dig, låtsas stå bredvid dig 
Håll ut stå ut för du står utanför systemet 
Systembolagen stänger ner, postkontoren stänger ner 
Din postkod är oväsentlig, allting flyttas till stora centrum 
Storhetsvansinne driver dig till din nedgång 
För dom vill centralisera ekonomin 
Skapa stora köpcentrum du bort i periferin 
Komedi eller tragedi, inte ditt val 
För dom byggde upp Stockholm som ett nytt USA 
Men det är lugnt min vän för allting går i cykler 
Dålig ekonomi, dålig integrationspolitik 
Min filosofi är fuck det där, vi kommer erövra 
öga mot öga striden fick oss att blöda 
 
[Omkväde] 
 
[Outro] 
Tuggare utan gränser, tuggare, tuggare utan gränser 

Tuggare utan gränser skildrar ett samhälle där ”dålig ekonomi, dålig integrationspolitik” 

skapar segregation och klassklyftor. Textens diktjag talar till personer som drabbats av utan-

förskap, där ’dom’ och ’ni’ kan sägas representera majoritetssamhället. Den inledande raden 

”Folk drar ner persienner för det är nånting som skrämmer” skulle kunna peka på en rädsla 

som finns hos dem som endast ser förorter utifrån via negativa skildringar i media och som på 

så vis får en bild av förorten som ett hotande element mot det stabila samhället. ”Reppar” står 

troligtvis för att representera och omkvädets ”reppar alla postkoder, ni hör ingen skillnad” 

syftar till att peka på det sätt som ”förorten” behandlas i media, som om det vore en plats, 

med en typ av människor, med en gemensam upplevelse. Denna homogeniserande uppfatt-

ning om förorter kritiseras i texten, samtidigt som livet där beskrivs som något som alltid 

präglar en människa: ”Dom kan ta bort dig från gatan / Men gatan kommer alltid finnas i dig”. 

Den bild av livet i förorter som frammanas är inte romantiserad utan skildrar problem som 

ungas alkoholdrickande, knarklangande och skuldsatthet. Misslyckad stadsplanering som en 

del av förd politik lyfts fram, vilket resulterat i tendenser som nedläggning av systembolag 

och postkontor: ”allting flyttas till stora centrum”. Stockholm jämförs i sin stadsplanering 

med ”ett nytt USA”, vilket antagligen syftar till utvecklingen mot segregerade städer där de 
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ekonomiska klyftorna ökar. Låtens titel blir en parafras på den välkända biståndsorganisation-

en Läkare utan gränser och syftar på den gränslösa gemenskap som människor från förorter 

känner med varandra, vilket är en följd av utanförskapet. ”Tuggare” syftar på engelskans 

“thug” vilket innebär en person som hänger runt på gatan och i orten. “Thug life” var även ett 

hiphopband som startades av hiphoplegenden Tupac Shakur på 1990-talet, och bandnamnet 

syftar på det hårda livet på gatan.  

Tuggare utan gränser är strukturerad i ett intro, två strofer, ett omkväde som återkommer 

samt ett outro. Ett viktigt ord som upprepas är reppar, vilket centrerar låtens innehåll kring 

representation och negativa mediala bilder samt dess påverkan på människor vad gäller att 

leva upp till dessa förväntningar. Detta går att koppla till postmodernismen där verklighetens 

konstruktion genom representation ifrågasätts. Postkoden blir central för texten då den funge-

rar som metonymi för en specifik bostadsort, vilken är känd endast genom ett femsiffrigt 

nummer. Förledet i sammansatta ord upprepas i vissa rader, vilket skapar en typ av rytmisk 

struktur: ”Posttrauma, men inte på grund av din postkod” och ”Självuppfyllda profetior, 

självupptagna individer”. I första delen av första strofen slutar de flesta ord på -er, vilket gör 

att rappen drivs framåt och texten blir träffande: “Folk drar ner persienner för det är nånting 

som skrämmer / Glänser, i solnedångens ränder silhouetter liknar bränder”.  

Vad gäller bildspråket i Tuggare utan gränser används olika typer av nyskapande metaforer 

och liknelser. I första strofen handlar en del av dem om narkotika: ”becknar utan mellanhän-

der”, vilket innebär att sälja knark. En annan metafor: ”Hinkar trots åldersgränser”, betecknar 

minderårigas alkoholkonsumtion och ”hinkar” det sätt som en person dricker sig redlös på 

genom stora mängder sprit. Båda dessa inslag beskrivs som något som påverkar människor i 

orten och leder till bråk och skulder. En känsla byggs upp av att människor i förorter har blivit 

utdömda på förhand och hänvisade till en destruktiv livsstil som en utkomst av politiska be-

slut: ”Komedi eller tragedi, inte ditt val”. Innebörden av ”din gångstil är en del av din ned-

gång” går att relatera till den underordning som personer ur exempelvis arbetarklassen kan 

uppleva i sin egen kropp. Samhället dömer inte bara personer efter utseende utan även efter 

sättet att tala, gå och föra sig. För att lyckas krävs det tillgång till specifika koder, något som 

personer ur underklassen inte fått möjlighet till. Inslag av hopning finns med för att skapa en 

stilistisk effekt: ”gång på gång på gång på gång din gångstil blir en del av din nedgång / Din 

gång blir en flytt till en ort som romantiserar oss från dom”. Lyssnaren får en känsla för den 
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dystra framtidsbild och dåliga självkänsla som blir utkomsten av den stämpling människor 

blir utsatta för på grund av sin bostadsort. 

Tuggare utan gränser rör sig på en delvis talspråklig stilistisk nivå med syntaktiska konstrukt-

ioner som kan sägas vara ofullständiga: ”Min filosofi är fuck det där, vi kommer erövra / öga 

mot öga striden fick oss att blöda” eller ”Skyldig dig en röding du har hamnat i klister”. Detta 

kan beskrivas som ellips då ord utelämnas eftersom de förstås av sammanhanget. En del av 

den vokabulär som används kan förstås av situationen medan andra kräver mer insatthet, ex-

empelvis: ”tuggare”, ”becknar”, ”röding” och ”reppar”. Språklig kreativitet visar sig bland 

annat genom nya sammansättningar av ord, som ”knastendenser”, vilket förstås om för- och 

efterled känns till samt med hjälp av sammanhanget som i detta fall är det negativa i ungas 

alkoholdrickande. Tuggare utan gränser innehar inte några tydliga inslag av andra språk än 

svenska, förutom förut nämnda ord som kan beskrivas som slang. Den talspråkliga nivån och 

frekventa användandet av ellips skapar en känsla av att Lilla Namo vill kommunicera med en 

viss publik som inte vanligen rör sig i finlitterära kretsar där en annan typ av språklighet är 

norm. Samtidigt utgör texten ett ställningstagande för att poesi inte behöver begränsas av 

grammatiska regler och språkliga konventioner.  
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6 Diskussion 

I diskussionen kommer de postmoderna strömningar som presenterades i teorin att sammanfö-

ras med analysen för att kunna besvara frågeställningen kring hur hiphoppen kan ses som ett 

uttryck för postmodern konst. De postmoderna drag som undersöks berör språkets begräns-

ningar och möjligheter, misstron mot de stora berättelserna samt ifrågasättandet av normer 

och maktstrukturer. Fokus ligger på konstruktionen av identitet i de utvalda hiphoptexterna. 

Slutligen resoneras det kring hiphoppens plats i en lyrisk tradition.  

Skapandet av jaget i den postmoderna strömningen innebär att vi ständigt konstruerar oss 

själva genom de narrativ vi berättar kring dem vi är och vill vara. Konstruktionen av identitet 

är centralt för de hiphoptexter som tolkats i uppsatsen och i flera av texterna handlar det om 

att distansera sig från fasta kategorier. En sådan är könsidentiteter där Knäpper mina fingrar 

är ett exempel på hur kvinnor utmanar könsstereotypa uppfattningar kring kvinnlighet, ut-

rymme och användande av våld. Rapparna benämner frekvent sig själva i sina insatser, vilket 

är vanligt inom hiphoppen för att skapa sig ett namn och bli ihågkommen. Genom att referera 

till viktiga personer i hiphophistorien som Queen Latifah och 2pac skriver Linda Pira och 

hennes ”clique” in sig själva i den internationella hiphopgenren.  

Sebbe Staxx skapar i sin text en identitet av att vara en person som inte flyr våldsmetoder, 

samtidigt som hoten om våld har en klar koppling till den politik han anser avskyvärd. Även 

Timbuktu uttalar hot om våld mot Jimmie Åkesson samtidigt som han rappar om hur Sveriges 

folk fått det sämre, vilket förstås som bakgrunden till hans ilska. Rapparna formar en identitet 

genom texten av att vara politiskt medvetna och pålästa kring Sveriges historia och rasistiska 

strukturer, samtidigt som de träder in i mansrollen där våld som metod är accepterad. Även 

Stor vill framstå som en politiskt medveten rappare då han i sitt outro till Pappas låt fäller in 

kritik mot REVA, en debatt som var väldigt het under tiden då hans album släpptes. Kon-

struktionen av maskulinitet ingår i Stors låt då han bland annat speglar uppfattningen att 

”Vem som helst kan göra barn men för att vara far så krävs en man” där lyssnaren ges ledtrå-

dar kring vad en man bör vara. 
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Konstruktionen av ’invandraren’ eller befolkningen i förorter är en annan kategori som ifråga-

sätts i texterna. Den upprättande skildring av en pappas slit för att integreras i det svenska 

samhället som återfinns i Pappas låt skulle kunna sägas utmana rasistiska krafter som vill ut-

måla invandring som ett hot mot samhället. Genom texten lyfter Stor in sig själv och sin far i 

historien över de hundratusentals människor som invandrat till Sverige och synliggör deras 

kamp. Bilden ges av en människa som inte hade något annat val än att fly från det land han 

kom ifrån och sedan försöka göra rätt för sig i det nya landet. Denna typ av retorik kan dock 

anses farlig då rätten att räknas som svensk blir baserad på prestation när det gäller människor 

av utländskt ursprung. En person med ett typiskt svenskt utseende och ett svenskklingande 

namn skulle antagligen aldrig bli fråntagen sin svenska identitet oavsett typ av livsstil, kultu-

rellt intresse eller vilja att bidra till sitt land.  

Samtidigt går det att invända att skildringarna i dessa hiphoptexter inte upplöser bilden av in-

vandraren utan snarare cementerar den genom en homogen beskrivning av upplevelser. Stor 

rappar: ”blattar ni förstår mig” och spär på en uppfattning om att alla som definierar sig som 

blattar skulle känna på liknande sätt. Labyrint beskriver människor i förorten på ett romantise-

rande sätt vilket konstruerar en identitet av utanförsgemenskap där de själva ingår. De rappar: 

”Bra folk i Orten, är nåt som det finns gott om” som om rapparna vore representanter för en 

viss typ av människor med vissa typer av egenskaper och erfarenheter. Detta skulle kunna bi-

dra till den etniska läsning som Trotzig (2005:113) talar om, där invandrare ses som en enhet-

lig kategori. Det går att fråga sig huruvida det är en extern tolkare som inte lever i den verk-

lighet som frammanas i hiphoptexterna som lägger på detta rasifierande filter, eller om rap-

parna vill använda sig av vissa stereotypa uppfattningar kring invandrarskap för att väcka de-

batt. Det går även att se exempelvis Ortens favoriter som ett sätt att bjuda motstånd mot ett 

samhälle som diskriminerar genom att skapa sina egna nätverk och uppvärdera dem.  

Studiet av språkets möjligheter och begränsningar är i centrum för den postmoderna ström-

ningen, vilket berörs i flera av de studerade texterna. I Tuggare utan gränser pekas det på hur 

den homogena bilden av förorten i media är med och skapar en del av utanförskapet och kon-

struerar motsättningarna mellan vi och dem. Självuppfyllande profetior utgör språkliga utsa-

gor som påverkar människor de berör, och får dem till slut att tendera att uppfylla dem om det 

inte finns plats för andra berättelser att identifiera sig med. Detta drag kan sägas utmärka 

postmodernismen – språket som en spegling av verkligheten är en illusion, snarare konstrue-

rar språket det vi uppfattar som verklighet. I Knäpper mina fingrar återkommer ständigt temat 
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kring språket som maktfaktor där det är just förmågan att formulera sig som skapar rapparens, 

och personens, framgång. I flera av texterna använder sig rapparna av kodväxling mellan 

olika språk vilket ifrågasätter den enspråkiga normen samt skapar innanförskap och utanför-

skap beroende på om detta kan tolkas eller ej.  

Lyotard (refererad i Barry 2009:83) var den som sammanfattade postmodernismen med 

”incredulity towards metanarratives” vilket innefattar en misstro mot de stora berättelserna 

som politiska ideologier. I Svarta duvor & vissna liljor framkommer en motsägelsefull in-

ställning till politiken – den är korrupt men samtidigt nödvändig för att förändra eller åter-

ställa samhället till vad det en gång var. Kritiken skjuter in sig mot sittande regering där den 

borgerliga politiken med arbetslinje, nedmonterad välfärd och försämrade sjukförsäkrings-

villkor ges som förklaringar till de ökade klassklyftorna. Detta kopplas sedan samman till en 

tilltagande rasism i samhället vilket Sverigedemokraterna och deras politik får representera. 

Texten föreslår vissa våldsmetoder för att besegra rasismen samtidigt som människor upp-

muntras att rösta i valet 2014 och bli upplysta kring politik och samhälle eftersom ”rasism är 

ett resultat av ignorans”. I Tuggare utan gränser syns misstron mot politiken vara större än 

tron på densamma: ”Men det är lugnt min vän för allting går i cykler / Dålig ekonomi, dålig 

integrationspolitik”. Istället uppmuntras människor att ”fuck det där, vi kommer erövra” vilket 

skulle kunna innebära att det politiska systemet underkänns och andra metoder föreslås för att 

skapa ett bättre liv för dem som bor i förorter. Det ’dem’ som texten riktas åt innefattar det 

politiska etablissemanget och låten pekar på faran i okunskap och generaliseringar: ”För dom 

är alltid samma, skiter i vad du reppar”.  Det spelar alltså ingen roll vilken förort det handlar 

om, de är alla lika illa sedda. Om media ska utge sig för att försöka ge oss en sann bild av 

verkligheten så sticker Tuggare utan gränser hål på den illusionen, då verkligheten inte kan 

beskrivas genom dess representation om representationen är snedvriden. På detta sätt används 

konsten för att kritisera makten och spegla den postmoderna ambivalensen kring de stora be-

rättelserna.  

Det Lather (1994:102) kallar för motståndspostmodernism beskrivs som ett ifrågasättande av 

normer och maktstrukturer, vilket kan fungera emancipatoriskt för marginaliserade grupper i 

samhället. I Tuggare utan gränser är upplösningen av fasta kategorier och avsaknaden av fär-

diga svar en del av det motståndet. Bakgrunden till det hårda livet i förorter förklaras med 

segregerande bostadspolitik, negativ medierapportering och amerikanskinspirerad nyliberal-

ism. Även om Knäpper min fingrar inte är avsedd som något politiskt inlägg blir den det av 
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olika anledningar, dels bara av det faktum att såpass många kvinnliga rappare går samman 

och tar plats inom den manligt dominerade hiphopbranschen, och dels för att texten innehåller 

många element med koppling till våld, vilket normativt inte förknippas med kvinnlighet. Ste-

reotypa könsroller blir på det sättet ifrågasatta, samtidigt som andra kategorier leks med: 

“Mamma skapade mig / Jag säger black bitch stereotyp” där fördomar om rasifierade kvinnor 

som tar ton som hysteriska omkastas. Linda Pira sjunger i sista strofen att hon “sprängde jan-

telagen, big bang, länge sen” vilket blir ett sätt att visa på hur hon som kvinna utmanar för-

väntningar genom att rappa. Hela Pappas låt skulle kunna ses som en upplösning av fasta ka-

tegorier eftersom texten ifrågasätter stereotypa uppfattningar kring invandrarskap och fader-

skap. Texten visar på faderns närvaro under sonens uppväxt och nyanserar på så vis bilden av 

fäder som frånvarande gestalter under sina barns uppväxt: ”många farsor stack, men flesta 

stanna”. På samma sätt beskrivs de som bor i Sveriges förorter som medlemmar av en särskild 

form av positiv gemenskap i Ortens favoriter. Beskrivningen motsäger de dystra mediala 

skildringar som finns av förorter och de målas istället i ljusa färger. Genom att kritisera kate-

gorier och stereotypa identiteter ger hiphoptexterna här uttryck för den motståndspostmodern-

ism som Lather (1994:102) talar om.  

Shusterman (1991:620ff.) menar att hiphoppen har en ambivalent inställning till kommersial-

ism då den både vill kritisera det kapitalistiska systemet samtidigt som musiken är beroende 

av sponsring för att kunna nå ut. Detta menar han skulle kunna spegla den postmoderna män-

niskans splittrade identitet. Exempel på detta finns i Knäpper mina fingrar där Julia Spada 

rappas: “Ring på varje fing värda ingenting / Nu till min poäng: jag ser ut som pengaregn”, 

vilket driver med inslag som finns inom hiphoppen där rappare vill skylta med alla pengar de 

kan tjäna på att just rappa. I samma låt beskrivs hur konst kan omvandlas till kapital ”Head-

line show blir till headline checks” och hur rapparna har obegränsat med ekonomiska resurser: 

”För vi får allt som vi pekar på / Richie rich”. Denna självsäkerhet kring den inkomst som 

rappandet inbringar kan sättas i kontrast till Ortens favoriter där rapparna är medvetna om att 

det inte går att tjäna några pengar på musik men att de gör det de brinner för på grund av kär-

lek till sitt folk.  

Den centrallyriska traditionen har ingen specifik litteraturhistorisk hemvist och anledningen 

till att den kan sättas i samband med hiphoppen ligger i dess fokus kring skapandet av identi-

tet i dikten. Pappas låt utgör Stors personliga berättelse om den uppväxt som format honom, 

vilket alla som haft en fader kan relatera till. Vidare skapar han identitet för de tusentals pap-
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perslösa människor som lever i Sverige med en liknande bakgrund som Stors pappa. I Svarta 

duvor & vissna liljor konstruerar rapparna sig själva genom att peka på samhällsproblem och 

politiska beslut som missgynnar människor och delvis erbjuda lösningar. Linda Pira och hen-

nes rappare skapar sig själva genom verbala utsagor om språklig och fysisk makt. En positiv 

bild av förorten genom en familjär skildring av rapparnas alla bekantskaper där återfinns i Or-

tens favoriter. Lilla Namo uttrycker inre känslor i Tuggare utan gränser då hon beskriver det 

hårda livet i förorter parallellt med kärleken till platsen och drömmen om ett mer rättvist sam-

hälle.  

Vad gäller hiphoppens lyriska aspekter är det intressant att få en fördjupad förståelse av tex-

ternas språkliga uppbyggnad och temat genom denna typ av tolkning som annars främst har 

applicerats på mer traditionell lyrik. Genom att titta närmare på element som bildspråk, språk-

liga stilmedel och rytmiska aspekter kan diktarens verk bli meningsfullt för läsaren eller lyss-

naren. Diktarnas olika poetiska idiolekter utmärks av språklig kreativitet med inslag som 

okonventionella rimstrukturer, nydanande sammansättningar av ord, brännande politiska bud-

skap och engagemang. Vidare blandas olika språkliga strukturer och inslag med slangord vil-

ket bidrar till konstruktionen av innanförskap och uppvärdering av språklig variation.  
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7 Avslutning 

I denna uppsats har den textuella genren hiphop fått närma sig den traditionella lyriken. Hip-

hop kan utan tvekan sägas vara poesi och genom att behandla den som sådan möjliggörs 

djupgående tolkningar. En sådan tolkning har i denna uppsats fått ställas i ljuset mot den 

postmoderna teoribildningen, där likheter har kunnat utläsas. Som blivande svensklärare ser 

jag stora möjligheter i att använda hiphop i undervisningen. Det handlar om att vidga synen 

på vad poesi är och att använda redan existerande tolkningsverktyg på ett delvis nytt område. 

Genom att låta eleverna få tolka hiphoptexter kan lyriska element som rimstruktur, bildspråk 

och tematik diskuteras vilket kan appliceras på andra litterära områden. På detta sätt använde 

Morrell och Duncan-Andrade (2004:247 f.) hiphop som ett sätt att nå ut till ungdomar som 

annars var ointresserade av språkämnet, samtidigt som de uppvärderade den analytiska för-

måga dessa elever redan besatt. Om poesin, som Ruin (1960:7) menar, inte känner vid några 

gränser för vad den berör samt ger värde och vikt åt allt den möter, borde väl lärare ställa sig 

frågan – hur kan poesi ge mening åt min undervisning?  
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