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Essä FÖRDJUPA DIG

avstånd från femininitet (mamma), homosexualitet 
(bög) och inte svika den manliga gemenskapen (bang-
are), vilket är en syn som tydligt befästs här.

Världsbilden inom svensk hiphop har länge varit 
starkt heteronormativ, det vill säga har utgått från att 
heterosexualitet är något självklart och allomfattan-
de. Fattaru uttryckte detta tydligt med formuleringen 
”jag är straight, mina kläder är hiphop” där just själva 
hiphopen görs till ett tecken för heterosexualitet. I 
min forskning använde jag mig av queerteori för att 
få syn på inte bara den dominerande heterosexu-
ella världsbilden, utan även sprickorna inom den. 
Enligt queerteori är nämligen alla identitetskatego-
rier såsom ”man” och ”kvinna” men även ”hetero-” 
och ”homosexuell” i grund och botten instabila och 
något vi ständigt iscensätter och förhandlar om i var-
dagen. 

Utifrån detta perspektiv blev det snart tydligt att 
även om bilden på ytan var heterosexuell fanns det 
också en mängd dissonanser. I många låtar av rappare 
som är män framstår kärleken till andra män, ”mina 
grabbar” eller ”mina boys” som betydligt starkare och 
viktigare än kärleken till tjejer som är mer sporadisk. I 
många fall används också homoerotiska metaforer för 
att beskriva olika typer av relationer mellan män, som 
när ”shonnar som är avundsjuka... ska få smaka våra 
kukar”. Tillsammans skapar detta en ambivalens kring 
heterosexualitetskategorin – och enligt min tolkning 
åtgärdas detta retoriskt genom vad jag kallar för he-
terosexuella vaccinationer. Det innebär att slänga in 
uttryck som ”bögjävel” eller ”no homo” för att gardera 
så att man inte blir tolkad som icke-heterosexuell 
trots att det finns mycket i texterna som tyder på att 
kärleken mellan män i själva verket är starkast.

Alla sexistsvin ska slaktas
Hittills har jag framförallt uppehållit mig vid rappare 
som är män. Men eftersom hiphopen länge varit lika 
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”Sexismen inom 
hiphopscenen kritiseras, 
och rapparna beskriver 
erfarenheter av att få 
höra att kvinnor inte kan 
rappa, eller att hela tiden 
få frågan om hur det är att 
vara kvinna i hiphopen i 
intervjuer.” 
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Med bland annat queerteori som verktyg har Kalle Berggren, lektor i 
genusvetenskap, undersökt hur föreställningar om kön, sexualitet, 
ras och klass skapas och hänger ihop i svenska hiphoptexter. Här 
presenterar han några av de slutsatser han kommit fram till i sin 
forskning.

K
an man verkligen forska om hiphop? Mitt 
svar är otvetydigt ja!  Medan humanistisk 
forskning traditionellt intresserat sig för 
”finkulturen” och dess olika genrer såsom lit-

teratur eller teater, har forskare inom cultural studies 
istället ägnat sig åt att analysera olika former av ”popu-
lärkultur”. Inte minst musik spelar en stor roll i många 
människors liv, och inom hiphopen återkommer en 
mängd frågor om makt och identitet som är av intresse 
för mig som sociolog och genusvetare. I USA talar man 
sedan en tid tillbaka om hip hop studies som ett eget 
forskningsfält, och även i Sverige finns nu en växande 
samling studier om hiphop ur olika perspektiv. 

I min forskning har jag valt att fokusera på låttexter 
inom svensk hiphop, och jag har analyserat texter från 
ett 40-tal artister från perioden 1991-2011. Min studie 
är en av de första i Europa som utgår från ett intersek-
tionalitetsperspektiv när det gäller att analysera hip-
hop. Med det menas att jag undersöker hur föreställ-
ningar om kön, sexualitet, ras och klass – det vill säga 
inte bara en dimension – skapas, upprätthålls, utma-
nas och samspelar i texterna. Vad har jag då hittat?

Föräldrar och barn
Hiphop beskrivs ofta som en ”ungdomskultur”. Nå-
got som är mindre uppmärksammat är alla de berät-
telser om föräldrar och barn som finns i texterna. Det 
rör sig dels om berättelser ur barns perspektiv, dels 
om berättelser om att själv vara förälder. I min forsk-
ning har jag sett ett könat mönster, där rappare som 
är män ofta uttrycker ilska mot fäder som inte fanns 
där när de behövdes, och en tacksamhet mot möd-
rar som var närvarande och gick att lita på. Samtidigt 
finns en uttalad ambition om att bli en bättre pappa 
än sin egen pappa, med tydliga deklarationer om att 
de sätter barnen först och att barnen självklart kan lita 
på att de kommer att finns där som föräldrar. Men när 
föräldraskapet mer konkret ska beskrivas är det inte 
alltid helt oproblematiskt. Exempelvis finns låtar med 
tydliga genuskodade förväntningar på att en dotter 
ska vara söt och gullig medan en son förväntas vara en 
”player som farsan”. Detta blir en tydlig kontrast mot 
det fåtal låtar som berättas ur en mammas perspektiv, 
och som istället är fyllda med vardagliga erfarenheter 
som att åka tunnelbana med barnvagn eller att väckas 
tio gånger om natten. Så även om papporna uttryck-
er en ambition att bli bättre föräldrar finns det än så 
länge få spår av föräldraskapet som en könsneutral 
vardaglig praktik i pappaberättelserna.

Förortsdjungeln?
En viktig del av hiphopgenren består av att beskriva och 
kritisera samhällets orättvisor och ojämlika maktstruk-
turer. Här är klass och ”ras” viktiga aspekter. Det finns 

ett flertal berättelser som tar upp olika aspekter av klass 
såsom fattigdom, kontakter med socialtjänsten och kro-
nofogden, diskriminering på arbetsmarknaden och så 
vidare. Vilka livschanser man har framstår inte fram-
förallt som en fråga om individens val utan som något 
som styrs av vad som ligger nära till hands – något som 
kulturteoretikern Sara Ahmed kallar för hur vi formas 
av våra orienteringar – som att ha en pappa som sitter 
i fängelse jämfört med en pappa som jobbar på börsen. 

Klassaspekterna hänger ihop med föreställningar om 
”ras”, och länkas ofta till ”förorten” eller ”orten” som 
en plats som till stor del befolkas av icke-vita svenskar. 
I Just D:s hit Tre gringos från mitten av 1990-talet be-
skrivs invånarna i förorten som ”konstiga människor i 
lustiga kläder” och platsen beskrivs som en ”djungel” 
där de vita rapparna känner sig ”lost”. För att förstå 
denna beskrivning vänder jag mig till postkolonial teori 
som uppmärksammar hur tankefigurer från kolonialis-

men lever kvar idag. Som kulturgeografen Irene Molina 
träffande uttrycker det: ”förorten blir kolonierna här 
och nu” i denna typ av berättelser. Det är mot bak-
grund av detta som den starka betoningen på stolthet 
över sin ort inom hiphopen behöver förstås, vilket vi 
ser i bland annat artistnamn som Adam Tensta.

Jag älskar mina boys – no homo!
Min forskning visar att kritiken av de klass- och ras-
mässiga ojämlikheterna ofta är sammanvävd med 
föreställningar om kön och sexualitet. Ofta kritiserar 
rappare som är män nämligen klass- och rasojämlik-
heter samtidigt som de befäster normer om heterosex-
ualitet och manlighet, med olika grader av lekfullhet. 
Exempelvis sjunger Advance Patrol att ”ja, det stäm-
mer, det ni säger, jag kommer till Sverige och snor era 
tjejer” medan The Latin Kings kritiserar rasismen hos 
polisen genom att kalla polisen för ”riktiga mammas-
bög-bangare”. I båda fallen blir kritiken av rasism och 
steoreotyper delvis en fond för att presentera sig själv 
som heterosexuellt framgångsrik och manlig. Genus-
forskare har länge visat hur det finns en dominerande 
bild av manlighet som går ut på att bland annat ta 

mansdominerad som litteraturlistorna på sociolo-
giska teorikurser är jag också intresserad av rappare 
som är kvinnor, och vilka teman som är framträ-
dande i deras texter. Här blev det snabbt tydligt att 
frågor om sexism utgjorde en röd tröd från tidiga 
rappare som Melinda Wrede och Feven och fram till 
Femtastic-kollektivet i våra dagar. Sexismen inom 
hiphopscenen kritiseras, och rapparna beskriver er-
farenheter av att få höra att kvinnor inte kan rappa, 
eller att hela tiden få frågan om hur det är att vara 
kvinna i hiphopen i intervjuer, medan män i stäl-
let får frågor om sin musik och inte om hur det är 
att vara man i en så mansdominerad miljö. Men 
den feminitiska kritiken går samtidigt långt utöver 

hiphopscenen och riktas mot utbredda fenomen 
som mäns våld mot kvinnor, osakliga löneskillnader, 
mansdominans inom politiken samt män som ser 
kvinnor som objekt och inte är intresserade av jäm-
ställda relationer. Den hiphopfeministiska kritiken 
kan sammanfattas med Fevens kärnfulla formulering: 
”Alla sexistsvin ska slaktas!”. 

Min forskning baserar sig på svensk hiphop fram 
till 2011, men när det gäller kvinnor som rappar har 
det redan hänt mycket sedan dess. För första gången 
har vi en situation där det finns ett flertal stora, 
kvinnliga rappare samtidigt, som Linda Pira, Lilla 
Namo och inte minst Silvana Imam, Sveriges första 
stora queera rappare. Det rör på sig.

”En viktig del av 
hiphopgenren består av 
att beskriva och kritisera 
samhällets orättvisor och 
ojämlika maktstrukturer.” 

”Jag älskar mina boys – no homo!”
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