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Sammanfattning
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Inledning

2017 är året då Spike Lee regisserar Netflix-serien She's Gotta Have It (2017- ), en 

nyinspelning av hans första långfilm med samma titel, från 1986.1 Detta återbesök bevisar att 

hans varumärke står starkt – drygt 30 år senare. Lees tidiga filmer och speciellt Do The Right 

Thing (1989) markerade en ny våg av afrikan-amerikanskt filmskapande och filmer som Boyz 

n the Hood (John Singleton, 1991), Juice (Ernest Dickerson, 1992) och Menace II Society 

(Albert och Allen Hughes, 1993) kom tätt därpå.2 Mycket tack vare dessa filmskapare har 

filmer som är regisserade av och centrerade kring afrikan-amerikaner ökat sedan slutet av 80-

talet, och så kunnat ge en röst till det svarta Amerika.3 ”Ny svart film” var starkt anknuten till 

hip-hop-rörelsen då många av filmernas soundtrack bestod av hip-hop-musik och anammade 

även övriga aspekter kring en kultur som så kom att revolutionera det cinematografiska 

uttrycket och dess ljud.4 Filmerna var en konsekvens av en tidigare våg som gav sig tillkänna 

redan under tidigt 80-tal; de första så kallade hip-hop-filmerna som visade en ny kultur växa 

fram, samt TV:n och MTV som accelererade spridningen av hip-hopens musik och budskap. 

Det blir så som att den svarta filmens framfart verkade tillsammans med hip-hopens 

revolution.

Jag var inte ens född när den första vågen sköljde upp på land, men vartefter 

tittade jag ikapp och kom att intressera mig för detta filmuttryck. Jag lyssnade även på svart 

musik i varierande genrer, och då både hip-hop och annan svart musik ofta förekom på 

filmernas soundtrack bidrog det troligtvis till mitt intresse. Musiken, dansen, konsten och alla 

kreativa uttryck som skildrades på film resulterade i mitt engagemang och då den 

amerikanska hip-hop-filmen och alla dess undergenrer – tillsammans med ”ny svart realism” 

– kunde måla en bild av kreativt skapande av olika slag, spelade det också förmodligen in. 

Även att historierna som berättades utifrån ett mestadels svart perspektiv, med sociala 

1

 1983 gjorde Lee filmen Joe's Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads som är 60 min, vilket enligt vissa 
amerikanska mått dock anses vara långfilm. Normen är dock att 60 minuter behandlas som kortfilm.
2 Paula J. Massood, ”Mapping the Hood: The Genealogy of City Space in Boyz N the Hood and Menace II Society”, Cinema Journal 
35, nr 2 (Vinter 1996): 90.
3 William Covey, ”The Genre Don't Know Where It Came From: African American Neo-Noir Since the 1960s”, Journal of Film and 
Video 55, nr 2/3 (Sommar 2003): 66. 
4 R. Thomas Umstead, ”Hip Hop Just Won't Stop on TV: Crossover Music Genre's Sensibility Pervades Popular Series”, Multichannel News 
36, nr 20 (Juni 2015): 28.
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orättvisor, var lättare att relatera till än de typer av berättelser som Sveriges filmer hade att 

erbjuda. Att jag som växte upp i förorten och var en del av hip-hop-kulturen kunde identifiera 

mig i dessa filmer, som kunde ha en typ av påhittig förortsmentalitet som var vanlig i min 

omgivning. Att jag exempelvis hellre ville bli förknippad med att ”panta burkar än att åka 

skidor”, kunde även samma typ av stolthet över sin klass ses i filmerna.5 Filmernas ”kvalité” 

var för mig av mindre betydelse och viktigare var hip-hop-filmens skildring av en spännande 

kultur med budskap och historier i städer där kreativiteten i alla dess former verkade flöda. 

Utifrån mitt intresse vill jag undersöka och titta tillbaka på just 80-talets första filmer när allt 

tog fart, gå tillbaka till facit och se om det finns ett svar på hur hip-hop och hip-hop-filmen 

står sig så starkt än idag.

Syfte, material och metod

Denna studie kommer att behandla den amerikanska så kallade hip-hop-filmen och hur den 

formade en ny estetik. Jag kommer att studera vilka gemensamma troper som finns att urskilja 

och vad de kan betyda, genom att titta på några av de mest framträdande hip-hop-filmerna 

från tidigt 80-tal, med ett fokus på kollektivism och kreativitet. Jag vill analysera deras 

formspråk och visuella stil samt budskap för att knyta samman gemensamma stildrag som jag 

hävdar reproduceras och stärker det som kan ses som ett kollektivt samarbete inom hip-hop-

kulturen. Jag kommer inte att gå in specifikt på ungdomskulturen i sig men kommer dock kort 

att beskriva hip-hop-kulturens ursprung och vad den har haft för betydelse för att ge en 

djupare förståelse för ämnet och för hur uttrycken och budskapen kunde spridas med en sådan 

genomslagskraft globalt. Jag tänker även kort visa på musikens och musikvideons betydande 

roll i denna spridningsprocess, samt lokalisera en del spridning av typiska element till den 

icke svarta filmen – som spreds dels via TV och MTV. 

Målet med undersökningen är dels att inringa troper och påvisa deras repetition, 

som kanske bidragit till att hip-hop gått från en subkultur till mainstream, då spridningen av 

bilder och budskap i hip-hop-filmen är av stor vikt. Att genom kartläggning få en förståelse 

för hur hip-hop-filmens estetik spelat roll i det stora nätet av sammanlänkade trådar i det som 

utgör hip-hop-kulturen. Och dels att lyfta en ibland missuppfattad bild av en rörelse som i 

grunden menar att ha en positiv inverkan, där jag genom att visa dess betydelse i en social och 

kulturell kontext kommer att driva tesen att enhet och kreativitet är den lyckade utvägen i hip-

5 Med uttrycket menas symboler för klasskillnader, då under min uppväxt – i min omgivning – förknippades skidor med dyra 
skidresor och de med mer pengar.
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hop-filmens budskap.6 Hip-hopen grundar sig i positiva budskap där den kollektiva 

gemenskapen var av stor betydelse, likaså talang och skapande som kunde ge utlopp för 

exempelvis orättvisor i samhället. Tidigare akademisk forskning belyser ofta den negativa 

aspekten av hip-hop och hip-hop-filmen i sig har en överlag genomgående historia av dålig 

kritik – om än effekten av vissa filmer har varit positiv. Jag menar därför att istället närma mig 

perspektivet om att hip-hop-filmen har positiva budskap och gav (ger) en röst till den svarta 

medborgaren och människan i marginalen, och hur den spelade roll i spridningen av den 

svarta kulturen i ett samhälle dominerat av vita. 

Den främsta metoden i denna uppsats är genom mise-en-scène-analys, där jag 

kommer att studera de första hip-hop-filmerna från 80-talet och fokusera på att utforska gatan 

och det urbana rummet samt hip-hopens fyra grundelement – graffiti, breakdance, DJ-ing och 

rap, utifrån ett tekniskt och socialt perspektiv.7 Det kommer att hjälpa till att klargöra hur 

betydande roll hip-hopens element har haft i utformningen av en ny film-estetik, vilka 

estetiska uttryck som multiplicerats inom den egna genren samt eventuellt kan ha spridits till 

den ”vita filmen”. Jag kan inte ignorera att rap är något audiellt och fungerar därför som 

filmmusik, och kommer därför även kort att ta upp rap som narrativ funktion. Det som kan 

vara en begränsning i min metod är att jag endast kommer att analysera fyra filmer från en 

specifik tidsperiod och därmed förlora viktiga aspekter som kanske skulle komma till ytan i 

andra hip-hop-filmer. Dessutom blir en mise-en-scène-analys – likt läsningen av en film – mer 

subjektiv än exempelvis vad en intervju-metod skulle kunna vara. Jag har även haft 

funderingar kring om att jag ska välja endast ett av elementen – att det med alla fyra kan bli 

för brett – men avslog den tanken eftersom att elementen samverkar och det är där mycket av 

det intressanta ligger. Det skulle istället då bli en begränsning att utesluta. Vidare kommer jag 

att göra närläsningar samt praktiska efterforskningar. 

Hip-hop-film består av flera undergenrer och jag har valt att studera den första 

cykeln av musik-baserade hip-hop-filmer från 80-talet, då de gjordes i samband med när 

kulturen uppstod och kom att bana väg för kommande generationens hip-hop-film. Filmerna 

som står till grund för min analys är Wild Style (Charlie Ahearn, 1983), Breakin' (Joel Silberg, 

1984), Beat Street (Stan Lathan, 1984) och Krush Groove (Michael Schultz, 1985). Min 

motivering av val baseras på att de fyra olika filmerna ska representera varsitt av hip-hopens 

fyra element: Wild Style – graffiti, Breakin' – breakdance, Beat Street – DJ-ing och Krush 

6 Monteyne menar också att det inte handlar om vad du äger eller kan köpa, utan att det är just skapandet som är av vikt.          
Kimberley Monteyne, Hip Hop on Film (Mississippi: University Press of Mississippi, 2013), 140.
7 Jag utgår från en etablerad konvention om fyra grundelement, dock kan det förekomma att hip-hop definieras med tre grundelement 

– graffiti, breakdance och musik. Jag har för enkelhetens skull valt att ordna elementen efter filmernas årtal i min analys.
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Groove – rap. Där jag kommer att utgå ifrån tillhörande element men även behandla ämnen 

specificerade av kapitlets underrubriker – teman som även överlappar mellan filmerna. 

Analyserna kommer dock inte att bestå av endast ett element per film, då de fyra elementen 

går hand i hand och i mer eller mindre grad uttrycks i varje film. 

Frågeställning och tes

Den specifika frågeställningen i denna studie är: Hur har hip-hopens budskap och dess fyra 

grundelement skildrats i tidig hip-hop-film, och vilka troper finns gemensamt? Tesen som 

drivs i denna studie är: Enhet och kreativitet som budskap och utväg i hip-hop-film.

Tidigare forskning

Tidigare forskning gällande hip-hop-film är mer inriktad mot exempelvis raspolitik och 

colorism, utgår från ett genusperspektiv – som kvinnans roll i undergenren gangsterfilmen 

respektive mannen och maskulinitet, eller hip-hop-filmens arv från musikalgenren. Jag har 

däremot endast funnit ett par texter som främst behandlar det visuella uttrycket och den 

filmiska estetiken. En text belyser dock den positiva aspekten med att använda kärlek, humor 

och icke-macho-tekniker i filmen Friday (F. Gary Gray, 1995).8 Jag kommer att använda mig 

bland annat av Johnsons studie som behandlar ämnet graffiti, Ndounous bok Shaping the 

Future of African American Film samt Monteynes bok Hip Hop on Film, och som hon säger 

har det gällande tidig hip-hop-film i stort sett endast fokuserats på kvalitén på musiken och 

artisterna, eller ignorerats helt.9

Disposition

Uppsatsen kommer att inleda med en kort bakgrund till hip-hop-kulturens uppkomst; hur den 

växte fram och budskapen den förde med sig. Sedan kommer jag kort att beskriva MTV och 

musikvideons roll i spridningen av hip-hop. Därefter kommer filmanalyserna presenteras efter  

årtal, där jag inleder med en utläggning av tankar kring tes och analys. Ordningen är följande: 

Wild Style och graffiti, Breakin' och breakdance, Beat Street och Dj-ing samt Krush Groove 

och rap – där jag som tillskott kommer att infoga en underrubrik då rap även är audiell. Till 

sist avrundar jag med en sammanfattning, diskussion och slutsats samt tankar kring fortsatt 

forskning.
8 Brandon J. Manning, ”Close-Up: Hip-Hop Cinema: 'And You Know This, Man!': Love, Humor, and Masculinity in Friday”, Black 

Camera: The New Series 8, nr 2 (Vår 2017): 243–254.

9 Monteyne, 5–6.
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Den svarta revolutionen genom hip-hopens revolution

Brinnande kreativitet 

Gil Scott-Herons låttitel ”The Revolution Will Not Be Televised” var till en början en populär 

slogan bland Black Power-rörelsen på 1960-talet i USA när medborgarrättsrörelsen kämpade 

för att få sin röst hörd. Men på ett sätt blev det så, att revolutionen blev televiserad: den svarta 

revolutionen genom hip-hopens revolution – som inte hade fått sådan kraft om det inte vore 

för just TV:n, MTV och hip-hop-filmen. 

Ordet revolution härstammar från latinets rulla tillbaka, återgång till sitt förra 

läge, ett helt varv runt.10 Vilket här blir som en dubbelmening då det bokstavligen var just ett 

sådant moment som kom att bli ett av de symboliska startskotten för hip-hop. Det var under 

tidigt 70-tal som en discjockey kallad ”DJ Grandmaster Flash” tog inspiration från ”DJ Kool 

Herc” och utvecklade en teknik där han roterade vinylskivan, kontrollerade den genom att 

stanna, för att sedan låta den snurra tillbaka till ett visst parti – återgå till sitt förra läge. På 

flera plan låg tekniken här till grund, då han dessutom som teknik-intresserad plockade ihop 

delar från gatan och bakgårdar samt tog högtalare från övergivna bilar för att bygga sin egen 

musikutrustning. ”Kool Herc” är ofta den som belönas med att ha utvecklat själva tekniken 

med att loopa dessa isolerade partier som var lätta att dansa till, men ”Grandmaster Flashs” 

teknik gjorde det möjligt att växla sömlöst mellan dessa så kallade ”breaks”.11 Hip-hopens 

influenser kom naturligtvis från tidigare än 70-talet och från många andra håll än New York – 

”Herc” kom exempelvis från Jamaica – men hip-hopens födelse har valts att utgå därifrån. 

Specifikt anknutet till hip-hopens födelse är Bronx där ”DJ Kool Herc” anordnade fester för 

grannskapet på adressen 1520 Sedgwick Avenue – ett hus som har blivit erkänt som en plats 

för hip-hopens födelse.12 En adress och ett hus blir därmed som ett värdefullt monument för 

en hel kultur. 

Bronx var en statsdel där låginkomsttagare och många svarta bodde, och redan 

på 60-talet började Bronx förfalla på grund av ekonomiska och politiska krafter. En stor del på 

grund av bygget av den nya Cross Bronx Expressway som byggdes tvärs över tusentals hem. 

Hyresvärdar övergav sina hus, lokala företag lämnade sina lokaler och många områden i 

10 Nationalencyklopedin, kontrollerad 4-12-2017, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/revolution
11 ”The Foundation” (avsnitt#1.01, 2016), Hip Hop Evolution (Darby Wheeler, 2016) 
12 Jennifer 8. Lee, ”An Effort to Honor the Birthplace of Hip-Hop”, The New York Times (Juli 2007): 1–2, kontrollerad 14-12-2017, 

https://cityroom.blogs.nytimes.com/2007/07/23/an-effort-to-honor-the-birthplace-of-hip-hop/
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Bronx blev lidande. Ny politik med rasblandade skolor infördes vilket gjorde att många 

flyttade för att undvika den nya politikens effekt – vita hushåll emigrerade till icke svarta 

områden utanför södra Bronx. 1977 stod södra Bronx och närliggande kvarter i lågor och 

branden la en ännu större skugga över statsdelen. Bronx förlorade mer än 97 % av sina 

byggnader i bränder och övergivning mellan 1970 och 1980, kvarlämnade kvarter förföll och 

ett landskap bredde ut sig likt efter krigföring.13 Förtryck, fattigdom och ett New York som 

brann ledde till ett stort behov av förändring, en förnyelse. Likt efter krigstid där samhällen 

upplevt katastrofer krävdes någonting nytt – när det gamla förstörs lämnar det plats för att 

skapa någonting nytt. Ett budskap som tydligt framhävs i första avsnittet av hip-hop-serien 

The Get Down (Netflix, 2016-2017) som tituleras: ”Where There Is Ruin, There Is Hope for 

Treasure” (avsnitt#1.01, 2016). Förorten stod i lågor och erfarenheten av ruiner gav upphov 

till ett uttryck med hopp och tro, en tro på världen, att kunna gå vidare genom en gemensam 

röst. Människor kom samman och ur en oro föddes gemenskap och kreativitet. Främst 

afrikan-amerikaner och latin-amerikaner kom samman i Bronx under ”block parties” där 

musikuppträdanden, dans och fest enade. 

Som revolutioners vision om att skapa en ny början, med en målbild om en 

moralisk bättre människa – starkare och visare – hade den svarta rörelsen och hip-hopen lika 

stora visioner.14 Det fanns en vilja att bryta ner klasskillnader och minska våldet på gatan där 

musiken, dansen, graffitin och rappen blev verktyg.15 Rap utvecklades till en form av språkligt 

våld där bråk utfördes med ord istället för knytnävar, i så kallade ”battles”, och likaså med 

dans, graffiti och DJ-dueller.16

En tidig pionjär inom hip-hopen, ”Afrika Bambaataa” startade Zulu Nation där 

han förenade gängmedlemmar in i en hip-hop-gemenskap med ledorden ”Peace, Love, Unity, 

Having Fun”. Hip-hop handlade mycket om att genom kultur, dans och musik öka 

självförtroendet hos unga svarta, öka en medvetenhet om sociala problem eller politisk 

aktivism – en aktivism som visserligen kunde innebära våld på sitt håll. Att senare utgrening 

av musikgenren gangster-rap på 90-talet tyvärr hade en negativ kvinno-och-våldsbild är alltså 

13 Joe Flood, ”Why the Bronx burned”, New York Post (Maj 2010), kontrollerad 14-12-2017, http://nyp.st/1lA3Mba

 William Grimes, ”A City Gripped by Crisis and Enraptured by the Yankees”, The New York Times (Mars, 2005), kontrollerad 14-
12-2017, https://nyti.ms/2z1uTdl

14  Joshua Malitsky, Post-Revolution Nonfiction Film; Building the Soviet and Cuban Nations (Bloomington: Indiana University Press, 
2013), 1–3, 140–141.

15 Michael Johnson, ”Inblick i en ungdomskultur, samtal med graffitimålare” (Ak. avh., Kriminologiska institutionen, Stockholms 
Universitet, 2006:2), 27. 

16 Jag har valt att använda termen rap istället för ”MC-ing” (”microphone controller” /”master of cermonies”) för att hålla det enhetligt 
och då rap-termen är mer vanlig idag. (Undantag där DJ och MC-ing nämns ihop, då det till en början kunde vara DJ:n som agerade 
”MC” när den använde mikrofonen för att hålla igång festen.)
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ingenting som grundtanken menade. Hip-hop-kulturen gav en röst till den under-

privilegierade, fel-behandlade människan i samhällets marginaler och fokus låg som sagt ofta 

på sociala orättvisor, förtryck och rasism.17 Det blev som en kanal för att kommunicera mellan 

svarta samhällen runt om i USA och på ett sätt enade den en svart nation.

Hip-hop-rörelsen utvecklades under 70-talet vidare i form av dess fyra 

grundelement: graffiti, breakdance, DJ-ing och rap. Dessa element tillsammans med en hel 

kultur spred sig och influerade världen över och idag är hip-hop mainstream och involverar 

inte bara en nation, utan nationer. Hur kunde den då sprida sig så pass, varför kom den att 

utvecklas så prominent och vad har hip-hop-filmen för roll i detta.

Musikvideon och MTV

Tack vare en ny trend med rock och pop-musik istället för specialkomponerade stråkar på 

musikspåret kom filmer där stämning och attityd var överordnad.18 Där huvud-ingrediensen 

bestod av populärmusik och där berättelsen kunde vara sekundär, som exempelvis 

Mandomsprovet (The graduate, Mike Nichols, 1967), Sista natten med gänget (American 

Graffiti, George Lucas, 1973) och Top Gun (Tony Scott, 1986). I denna typ av film kan 

likheter med både musikvideon och hip-hop-film ses. Det blev vanligt med synergi-kampanjer 

där musik marknadsförde film och film-musik.19 Så kunde även hip-hop-film och dess musik 

samarbeta för en större spridning, vilket tog ännu större fart tack vare MTV.

Sommaren 1981 kom MTV (1987 i Europa) och blev hip-hopens medium. Där 
fick den sin stora spridning och popularitet internationellt. Till en början var det främst den 

vita mannen och rock-videon som gavs mest utrymme. Trots att MTV hade ett 24-timmars 

flöde var initialt svarta artister censurerade från kanalen – 1986 utgjordes artisterna på MTV 

av 83% vita män. Dock var artister som Tina Turner och Michael Jackson bland de första 

svarta på kanalen då de var populära bland en större publik.20 Förrän sju år efter sin start, i 

augusti 1988 fick rap-videon ett eget program på MTV: Yo! MTV Raps. Programmet fick en 

enorm genomslagskraft och populariteten gjorde att den svarta rösten inte längre gick att neka 

sändningstid. Musikvideon skapade nya tillfällen för svarta filmarbetare och öppnade upp för 

icke-etablerade artister utan varken skivkontrakt eller radio-spelningar. Som den kvinnliga 

musikern på så vis kom fram genom musikvideon, tilläts likaså rap-artister tillslut på kanalen 
17 Monteyne, 83.
18 Peter Bryngelsson, Filmmusik – det komponerande miraklet (Gidlunds, 2015), 100–101.
19 Timothy Corrigan och Patricia White, The Film Experience: An Introduction (Boston: Bedford/St. Martin’s, 2015), 195,198.
20 Ulrika Johnsson, ”YO! En djupdykning i MTV’s hip-hop värld”, Ung film 10, nr 38 (Juni 1992): 21-22.
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och den svarta rösten kunde således spridas.21 TV:n banade så väg för en ny röst – den svarta 

rösten i ett mainstream sammanhang. Genom TV:n och MTV samt hip-hop-filmen – där just 

hip-hop-musiken fick ta väldigt stor plats – spred sig kulturen utanför New York och de 

gemensamma krafterna ledde till en spridning globalt.22

Enhet och crewet

Ett av de största budskapen när hip-hop formade sin vision var att ena och unifiera i ett 

kollektivt större sammanhang, men också inom den gemenskap som utgjordes inom 

exempelvis olika områden eller vänskapskretsar. Med sin egen visuella stil blev en viktig 

komponent det kollektiva framför individen, en typ av syster-och-brödraskap som stod över 

den individuella stjärnstatusen. Individuell framgång kunde skildras i form av pengar eller 

status, men då oftast tillsammans med bilder av grannskap eller stora gäng som kommer 

samman och håller ihop som en samlad grupp.23 Liknande kan ses i hip-hop-film där den 

kollektiva gemenskapen exempelvis skildras genom att alla deltar i musik och 

dansuppträdanden.24 Det kollektiva framhävs även genom så kallade ”crews”, där en grupp 

individer håller ihop och medverkar i varandras videos, samarbetar eller refererar till 

varandra.25 Dock värt att nämnas så kan en form av gäng-rivalitet växa mellan dessa olika 

crews och då separeras och splittras däremot gemenskapen, både lokalt sett och från en 

bredare synvinkel då grupper ofta var anknutna till olika kuster i USA. En ytterligare 

synvinkel blev att de flesta inte hade sett sig själva på film, och det uppstod en form av 

national gaze, att massan ville medverka i musikvideon för att se sig själva på TV kollektivt. 

Enheten syns starkt även i hip-hop-film, där är det bland annat talangen och kreativiteten som 

för samman.

21Lisa A. Lewis, ”Being Discovered: The Emergence of Female Address on MTV”, i Sound and Vision - The
Music Video Reader, red. Simon Frith, Andrew Goodwin och Lawrence Grossberg (New York: Routledge, 1993), 130–131. 

22 Johnson, 27 och Johnsson ”YO! En djupdykning i MTV’s hip-hop värld”, 21.
23 Ulrika Johnsson, ”MTV Raps – Om Hip-Hopvideor, Afro-Amerikansk kultur och postmodernism på MTV” (Ak. avh., 

Filmvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet, 1991), 28-29.
24Monteyne, 40.

25 Johnsson, ”MTV Raps – Om Hip-Hopvideor, Afro-Amerikansk kultur och postmodernism på MTV”, 29.

8



Hip-hopens fyra element och repetitiva troper

Repetition som spridningsteknik

Genom troper och en repetition av bilder har spridningstekniker utgrenat och verkar åt två 

separata håll: en intern repetitions-struktur inom den egna hip-hop-filmen samt en spridning 

förbi dess egna gränser över till den så kallade vita filmen. Med bilder menar jag dels 

gaturealismen och bilder i mise-en-scène som bland annat gestaltas i form av hip-hopens fyra 

grundelement graffiti, breakdance, DJ-ing och rap. Vikten av dessa element syns tydligt i 

flertalet filmer och även om filmens handling inte kretsar kring dem så finns oftast något av 

dem med på ett eller annat sätt. Att de har en betydelse går inte att förneka och jag hävdar att 

det är mycket tack vare denna återanvändning som bilderna påminner och förstärker dess 

värde. 

Andra bilder jag pratar om är bilden av aktören framför kameran, en bild som inte bara 

kan agera skådespelare utan likväl musiker (mestadels rap-artist) producent, regissör eller 

entreprenör. Denna funktion, att flytande befinna sig i olika positioner menar jag blir som en 

bild, ett varumärke, som stärks genom repetition och multiplicering i en större helhet. Likt 

Hollywoods tidiga stjärnsystem och Ulmer-skalan där skådespelare rankas i en A–D - 

kategorisering, där vissa skådespelare återanvänds för en given succé menar jag att ett 

liknande system kan utvinnas inom hip-hop-filmens ramar.26

Filmernas budskap som jag menar repeteras är förutom teman om sociala orättvisor, 

fattigdom och misär i ”ghettot”, det positiva budskapet utifrån hip-hop-kulturens vilja att vara 

fri och skapa; jag påstår att kreativitet är utvägen i många hip-hop-filmer. Det finns självklart 

flera lösningar i narrationen, men jag vill visa att utvägen där skapa utifrån sin talang har 

störst inflytande, i motsats till exempelvis drogförsäljning och kriminalitet – vilket dock kan 

diskuteras i sig då vissa skapande-element innefattar kriminell aktivitet, såsom olaglig graffiti. 

Budskapen om att ta sig ut ur ghettot är gemensamt för många av filmerna och budskap 

förstärks också via ett annat sinne än synen, nämligen hörseln när ljudspåret och dess rap-låtar 

spelar en viktig roll i hip-hop-filmen.

26 Monica White Ndounou, Shaping the Future of African American Film (New Jersey: Rutgers University Press, 2014), 174–180.

9



Enhet och kreativitet som budskap och utväg

Intressant är att oavsett om det är en musik-inriktad film eller en hood-film så har de flesta 

hip-hop-filmer en sak gemensamt – förutom det uppenbara, hip-hopen i en eller annan form – 

nämligen protagonistens vilja att ta sig ut ur förorten, strävan efter ett bättre liv utanför 

ghettots stängsel. Jag skulle vilja påstå att det kan tolkas finnas ett gemensamt budskap i hip-

hop-film: att den mest lyckade utvägen sker via kreativitet. Med kreativitet menar jag hip-

hopens fyra grundelement graffiti, breakdans, DJ-ing och rap, där protagonistens talang får 

uttrycka medel för framgång och väg in till ett bättre liv. I exempelvis Wild Style som sätter 

tidigt exempel, får vi följa ”Zoro” som går från illegal graffitimålare till betald graffiti-

konstnär. Det är när han blir bjuden på en ”finare” tillställning som han kommer in i rätt 

kretsar och de förmögna ser en konstnär i honom. Om än den situationen kan ifrågasättas – då 

kvinnan som köper hans konst verkar vara mer intresserad av honom än hans talang då hon 

lägger sig ned på sin sidenlakan-prydda säng och förföriskt skriver ut en check till den unge 

konstnären – så finns en strävan att inte ”bara” måla olagligt. Det går att se en gemensam vilja 

att klara sig undan kriminalitet och kunna livnära sig på sin kreativitet och talang. I gangster-

filmen är det däremot oftast droger och drogförsäljning som tar plats framför hip-hopens 

element och någon talang kanske inte skildras överhuvudtaget. Hur kan då budskapet om 

kreativitet som utväg kunna utläsas i dessa filmer, där en positiv skapar-anda knappast får 

utrymme i bild. En kan där ändå tolka det som att skapandet – eller åtminstone inte 

kriminaliteten – är rätta vägen, då de filmerna oftast går mot ett tragiskt slut. Gangster-filmen 

Set It Off (F. Gary Grey, 1996) handlar om fyra tjejer som går samman och rånar banker som 

en desperat motattack mot det orättvisa systemet som satt dem i deras situation. Där slutar det 

med att endast en av de fyra protagonisterna överlever. I filmen Boyz n the Hood är det endast 

huvudpersonen ”Tre” och hans flickvän som överlever gängvåldet i Los Angeles South 

Central, då deras aspirationer tar dem iväg till College; där blir studierna utväg och på så vis 

via kunskap – som är hip-hopens femte element. Ytterligare ett tema som räddning från 

ghettot är via sporten – oftast basket – och kan även den ingå i budskapet om utväg via 

kreativitet och talang. I både Boyz n the Hood och Brotherly Love (Jamal Hill, 2015) är det 

talanger som basketspelare som förväntas rädda hela familjer från fattigdom och misär i 

förorten, vilket i den förstnämnda filmen misslyckas då denne blir dödad i en gängskjutning. 

Jag kommer att fokusera på de tidiga musikal-filmerna som involverar kreativiteten i 

hip- hopens fyra grundelement, filmerna som inte bara kom att forma och definiera kulturen 

utan också banade väg för kommande generation av hip-hop-filmer.

10



Wild Style – graffiti, tunnelbanan och (im)mobilitet

Wild Style kom 1983 och ingår i den första cykeln av hip-hop-filmer som kom under 80-talet. 

Den anses vara den första inom sin genre, och som en av de mest betydelsefulla filmerna 

ligger den tydligt som underlag för kommande generationer av filmer som inspirerats av dess 

stildrag.27 Redan i sin dryga två minuters inledning sätter Wild Style prägel på flera aspekter 

som kom att sprida sig vidare, och sammanfattar samtidigt även symboliskt vad hip-hop kan 

stå för; första bilden är en stor muralmålning som utläser GRAFFITI, och vi ser ett rep 

slingras ned längs väggen där filmens huvudperson ”Zoro” kommer nedklättrandes för. Halva 

bilden utgörs av ett staket som formar ett vertikalt galler, vi ser hans siluett hoppa över 

staketet i förgrunden och när han kommer mot kameran ändras fokus och vi ser att det hela 

filmats genom ett hönsnät då det kommer i fokus. Hans ansikte är nu i närbild fångad bakom 

ett rutnät, ett galler. Detta hönsnät är ständigt återkommande i flertalet hip-hop-filmer där 

miljön skildras i sin realism samtidigt som den symboliska innebörden ej går att undvika; att 

vara en del av ett samhälle där individens sociala mobilitet är begränsad om den bor i 

förorten, ”ghettot”. Denna instängda miljö nämner även Ulrika Johnsson som ett gemensamt 

drag inom rap-videon.28 I Imperial Dreams (Malik Booth, 2014) inleds filmen med 

miljöbilder i förorten där karaktären filmas gående i kvarteret genom just galler och hönsnät. 

Där blir det en ytterligare aspekt som läggs till då karaktären precis kommit ut ur fängelset 

och förortens miljö blir här som en annan typ av galler; mise-en-scène berättar att han 

fortfarande inte är fri, att här gäller en annan typ av bur. I Boyz n the Hood är det första vi ser 

gatan, och specifikt en gatuskylt som läser ”STOP”, vidare ser vi huvudkaraktären gå längs 

den nedskräpade trottoaren i samma riktning som en annan gatuskylt utropar ”One Way”, 

vilket Paula J. Massood anser kan tolkas som en institutionell markering av immobilitet, att fri 

access inte är tillåten.29 Som att det endast finns en väg att gå i livet för den i förorten. Skyltar 

är ständigt återkommande i hip-hop-filmen och kan mycket väl representera systemets 

kontroll, som i Set It Off där de trotsar ett orättvist system är skylten ”Next in Line” filmens 

första bild, som för att peka på vem som står på tur härnäst till fördärv på grund av systemets 

styre. Tydligare blir det när Spike Lee använder skylten ”Dead End” för att uttrycka känslan 

över den nyvalda presidenten Donald Trump i ett avsnitt av She's Gotta Have It.30 Jag skulle 
27 Både Wild Style och Style Wars kom 1983, men Style Wars visades först som en TV-film och hade biopremiär förrän året därpå, 

1984. Style Wars är även en mer renodlad dokumentär.

28 Johnsson, ”YO! En djupdykning i MTV’s hip-hop värld”,  26-27.
29 Massood, 90.

30 I ”Love Don't Pay Da Rent” (avsnitt#8.01, 2017), tillsammans med sångtexten: ”a clown with the nuclear code”.
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påstå att skyltar tillsammans med galler och hönsnät inte endast uppmärksammas i bild för att 

de är en naturlig del av miljön, utan just även för sin symboliska mening av förorten och dess 

begränsningar som en typ av bur.

Wild Styles handling utspelar sig kring puertoricanska Raymond, kallad ”Zoro” (spelad 

av autentiska målaren Lee Quiñones) som målar olagligt på väggar och tunnelbane-vagnar, 

men har en önskan att kunna försörja sig på sin konst. I början av filmen kommer han hem till 

sitt graffitimålade rum och möter sin ”ordentliga bror” i militäruniform. Brodern kallar hans 

graffiti för skräp och uppmanar honom att ”vara en man” och lämna det laglösa. Även om 

”Zoro” försvarar sin konst behöver han en inkomst då hans bror är trött på att skicka hem 

pengar, och hans dragning till graffitimålaren Rose går att läsa in som en längtan till att måla 

lagligt och tjäna pengar, då hon gör det. Det är när en utomstående reporter kommer till 

området för att skriva en artikel om graffiti som ”Zoro” ges tillfälle att ta sig vidare från sin 

situation. Ändock ställer han sig först tveksam till att måla på canvas, ”graffiti är inte på 

canvas, den är på tågen och väggar” och menar att det hör till att utsätta sig för argument om 

vandalisering och risken att bli jagad av polisen, att ”action” är en del av kulturen. Hans 

utlägg över hans åsikter korsklipps med stora graffitimålningar som kommer förbi på vagnar 

där han och hans kompis står för att titta ut över spåren. Därefter får vi se när han rullar under 

ett uppklippt stängsel gjort av hönsnät och tar sig in på tåg-yarden. Här blir det som ett val 

han gör, han passerar hönsnätet obehindrat och kan befinna sig på båda sidor av det, både fri 

och begränsad. 

Handlingen drivs framåt av ”Zoros” framgång med hans kreativa talang, via mötet 

med reportern Virginia. Hon introduceras i sin bil som lägligt går sönder och stannar mitt på 

gatan vid en stop-skylt när hon kommer till södra Bronx, som att hon symboliskt får uppleva 

stadsdelens trasighet. Som i Imperial Dreams där far och son bor i en parkerad bil kan tolkas 

representera faderns oförmåga att ta sig vidare, ut ur förorten. Ett gäng unga killar springer 

fram till bilen varpå hon i sin första reaktion säger att hon ska ringa polisen. De informerar 

vänligt att det finns en telefon runt hörnet men att den har varit trasig i två år, och frågar sedan 

om det är hon som är reportern. Hon svarar ja, att hon letar efter graffitikonstnärer varpå alla 

svarar i kör ”vi är alla graffitikonstnärer!”, som att de ser en möjlig väg ut ur ghettot genom 

den vita kvinnan. Istället ger de henne en hjälpande hand och det kollektiva kommer samman 

när de 15-tal ungdomarna tillsammans puttar hennes bil längs kvarteren. Förutom i detta 

första möte med förorten så representerar bilen – till motsats mot skyltar och nät – rörlighet, 

en frihet att ta sig runt, och Virginia kör runt ”Zoro” och hans självutnämnda manager 

”Phade” (spelad av graffitimålaren och musikern ”Fab 5 Freddy”) från tåg-yard till klubb, 
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från klubb till fest och hon och bilen blir som en brygga mellan olika områden, geografiskt 

och karriärsmässigt. 

Motsatsen till symboler om hinder blir dock starkast tunnelbanan med dess mobila 

kapacitet. Under inledningsscenen hör vi gnisslet från en tunnelbana tillsammans med ljudet 

från en skakande sprayburk när bilden övergår från ”Zoros” ansikte bakom hönsnätet till en 

tunnelbana som åker diagonalt över bilden, till närbild på sprejande graffiti-tag.31 Redan här 

kan vi se betydelsen av tunnelbanan som viktig komponent i hip-hop-filmen. Oundvikligen 

agerar tunnelbanan en viktig roll genom att en av graffitimåleriets huvudsakliga ”duk” är just 

tunnelbanans skal, men också för att den representerar en förbindelse mellan olika 

stadsdelar.32 Den blir ett medel att ta sig utanför förortens och sina egna gränser, dels via 

fysisk förflyttning av en själv och dels via spridning av målningar och budskap längs 

tunnelbane-linjer. Tunnelbanan blir som en typ av frihetsmanifestation. 

Filmen utspelar sig i hög grad på tunnelbanespår och uppställningsplats där 

karaktärerna målar utsidan av vagnar. Efter de animerade förtexterna som rör sig i rytm till 

musikens scratchande får vi se ”Zoro” gå längs uppradade tågvagnar innan han stannar för att 

spreja en flera meter hög målning av en maskerad ”Zorro” – en dubblering av sig själv. 

Närbilder ger fokus på sprayburken och tekniker när den skakas, målar från olika vinklar och 

när sprutmunstycke byts, som för att påvisa att det faktiskt är ett hantverk. Vidare i filmen ser 

vi vagnar och väggar målas, ensamma och i grupp – ”Zoros” kärleksintresse Rose målar 

exempelvis lagliga muralmålningar med sitt crew ”The Union”. Oavsett fungerar dock 

graffiti-kulturen i ett större kollektivt sammanhang då mycket handlar om att synas och sprida 

sin bild till andra, och ofta ingår sprejmålare i något crew, som även sprider varandras namn. 

Det kan vara själva gemenskapen och dubbleringen av kulturen i sig som är i fokus. I 

Johnsons studie pratar han om att det finns ett huvudmål hos de flesta crews att sprida namnet 

så mycket som möjligt, att en vilja om att bli känd ligger till grund för varför en vill breda ut 

sig.33 Här blir innebörden av graffitibokstävernas repetition en motsats till ordet som annars 

kan urholkas genom repetition; i graffitikulturen ökar ordets värde genom just repetition.34 

Vilket medel var då mer effektivt än tunnelbanan, där ens namn kunde nå ut till stora delar av 

31En tag är en typ av enklare signatur av graffiti-målarens pseudonym eller dennes crew, oftast det som utgör klotter. Skillnad görs ofta på 

graffiti(-konst) och klotter, där klotter anses vara utan ett icke-konstnärligt uttryck. (Johnson, 7, 15, 71–72)

32 Massood nämner att denna typ av dualism, en gränsövergång var vanlig redan i Oscar Micheauxs filmer, och kan så även ses som ett 
viktigt arv. 87, 89.

33 Johnson, 52.

34 Ingmar Bergman har uttryckt sig om att ordet urholkas genom repetition: Astrid, Söderbergh Widding, ”What Should We Believe?: 
Religious Motifs in Ingmar Bergman's Films”, i Ingmar Bergman Revisited: Performance, Cinema and the Arts, red. Maaret Koskinen 
(London & New York: Wallflower Press, 2008), 206. 

13



staden utanför ens egna område, och så kunde ses av många. Johnson menar att 

graffitimålandet blir som ett sätt för individen att få uppmärksamhet och bekräftelse, något 

som denne inte upplevts fått på andra ställen i samhället, och beskriver graffitikulturen som en 

typ av scen där målarna turas om att uppträda och agera publik.35 Efter att en målning är klar 

så fortsätter alltså en typ av process som involverar denna form av åskådarskap, där att se sitt 

eget verk – och andras – ingår i kulturen. Det blir ofta som ett tidsbestämt åskådarskap då 

målningar på tunnelbanor är temporära, dels för att de rullar förbi under en kort intervall och 

dels för att de så småningom tas bort. Graffiti blir på ett sätt så som stillbilden på film, där 

filmen avbryter betraktandet och bestämmer hur länge åskådaren kan titta på bilden.36 

Åskådarskapet skildras flertalet gånger i filmen när de inväntar och kommenterar 

tunnelbanetåg med målningar. Montage med tunnelbanor och dess graffiti som passerar förbi 

på avstånd, mellan hus, underifrån, diagonalt och i närbild visas i filmen tillsammans med 

miljöbilder från gatans graffitikonst och närbilder på skissblock med graffiti-skisser i. Här kan 

en tydligt se hur Wild Style influerat serien The Get Down, där mängder av tunnelbanor 

passerar genom bilden på liknande sätt, i bakgrunden och i förgrunden och fungerar som 

horisontella ”wipes”. I serien får tunnelbanan dessutom en annan funktion då både seriens 

titel och varje titelavsnitt presenteras i graffiti längs med tunnelbanans kropp när vagnar 

kommer rullandes. 

Virginia och ”Phade” tar med ”Zoro” på en finare fest där de övriga – vita – gästerna 

ifrågasätter och diskuterar graffiti som olaglig verksamhet. ”Zoro” får frågan om han vill bli 

en konstnär varpå han svarar att han är en konstnär och det slutar med att värdinnan och 

konstsamlaren Niva betalar honom för att göra en målning. Det blir som ett tecken på frihet 

och att han har ”lyckats” till den lagliga sidan. Vi får se när han sitter och målar sin canvas i 

det övergivna huset där Rose' lagliga crew håller till, med väggar fyllda av graffiti. Det blir 

som att hans förening med den lagliga konsten befästs i rummet tillsammans med Rose som 

kommer in och de kysser varandra innan de sätter sig och ser ut på passerande tåg genom ett 

fönster. Den symmetriska bilden förstärker en förening där paret sitter i liknande position och 

liknande kläder i samma färger – som dessutom går ihop med väggarnas aprikos-färgade tags 

som ramar in dem. Efter den scenen ser vi inte ”Zoro” måla olagligt mer.

Wild Style fokuserar mindre på själva berättelsen och intentionen ligger mer i att 

visa graffiti och den nya hip-hop-kulturen. När ”Zoro” är på den lokala klubben så visas långa 

35 Johnson, 3, 67–68. 
36 Trond Lundemo, ”Rörelse”, i Film och andra rörliga bilder: en introduktion, red. Anu Koivunen (Stockholm: Raster, 2008), 256-
257.
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sekvenser av rap (”Busy Bee” bland andra), där det är fokus på dem och DJ:n med närbilder 

på nål och vinylskivor som scratchas. Breakdansen framhävs också med dansare på schack-

rutigt golv i mitten av publik, medan ”Zoro” befinner sig i ett annat rum. Visserligen följer vi 

”Zoro”, men mycket innehåll är icke-relaterat till någon händelse, som exempelvis två killar – 

”Double Trouble” – som sitter i en trapp och rappar tillsammans. De är inga karaktärer i 

filmen utan liksom de flesta andra i filmen spelar de sig själva. Medverkar gör även crewen 

”Fantastic 5” och ”Cold Crush Brothers” i en rap-battle på en basketplan. Scenen börjar med 

att tolv personer går uppradade mot varandra och formar ett V. Det klipps till halvbild av de 

två motståndare som går in sista steget mittemot varandra längst bort och när de rappat klart 

kliver nästa två in i bild i förgrunden. Kameran åker långsamt ut varpå bilden fylls med nya 

rappare tills alla tolv är i bild igen, sex på vardera sida. Efter sista ordet kastas en basketboll 

in i bild och det klipps till tjejer som rappar och duellen fortsätter på planen medan de spelar 

basket. Det är inte endast en film om graffiti utan innehåller – som ofta i hip-hop-film – 

samtliga element i mer eller mindre grad. Likaså läggs ett klipp in på när ”Grandmaster 

Flash” Dj-ar vilket korsklipps med ungdomar som breakdansar i en park och ”Zoro” målar. 

Filmen handlar mycket om att visa sammanlänkningen mellan hip-hopens konst, musik och 

dans och den kulminerar i en fusion av elementen under en konsert – en 10 minuter lång 

sekvens – där rap och breakdance förenas med DJ:ns beat, på en scen som är täckt i en 

graffitimålning av ”Zoro”. Där blir han på ett sätt fri då hans kreativitet lett honom till denna 

lagliga målning utav den stora byggnaden – East River Amphitheater – vilken blir som en stor 

laglig canvas.

Breakin' – breakdance, frihet och integration

Breakdansens motsvarighet till graffitins Wild Style var Breakin' som kom året efter. Till en 

början kan en tycka att den inte verkar ha mycket gemensamt med andra hip-hop-filmer då 

den skiljer sig på flera plan, men den hör likväl till 80-talets cykel och visar på gemensamma 

stildrag. Vad är det i Breakin' som skiljer sig och vilka delade troper kan vi då se. Filmen 

utspelar sig i Los Angeles, men inte i någon specifik förort som i andra Kalifornien-baserade 

berättelser inom genren, utan här en mer ambivalent position där miljön utspelas mestadels på 

stranden bland palmer och inomhus i dansstudios eller klubb där dansrutinerna får ta plats – 

en stor visuell skillnad mot den trasigare bilden i exempelvis hood-filmen. Filmen kretsar 
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heller inte kring en ”förortsproblematik” i samma mening som hood-filmens strävan att ta sig 

ifrån en geografisk plats, här handlar det istället om att ta sig vidare på andra sätt. 

Huvudpersonen är här Kelly, en vit ung tjej som arbetar på ett ”diner” för att betala 

sina jazz-dansklasser och drömmer om att dansa professionellt. Kellys vilja att ta sig vidare 

både från sitt jobb och dans-situation understryks när hon plågsamt får frågan om hon 

fortfarande är i ”Francos dansklass”. Hennes utväg blir genom den kreativa dansen, vilken 

delvis är karriärs-mässig via talang – som visserligen kan leda till en geografisk förflyttning 

som för hennes ”redan lyckade” väninna som blev dansare i Las Vegas – men det handlar 

också om en inre resa, där hon genom att möta hip-hopens breakdance går från stagnerad 

dansare till fri. Kelly kvävs av sin danslärare och efter en audition tvekar hon till och med 

över om det verkligen är dans hon vill hålla på med, då tar hennes svarta danskompis med 

henne till Venice Beach för att inspirera henne med ”gatudans” – breakdance.37 Vid stranden 

introduceras hon till breakdansare som dansar på marken bredvid en ”bergsprängare”, 

omringade av en hop aktiva människor som medverkar genom att hurra och klappa takten. 

Kelly fångas av den nya dans-stilen och börjar träna med två av dansarna från stranden, 

”Turbo” och ”Ozone” (Michael ”Boogaloo Shrimp” Chambers och Adolfo ”Shabba-Doo” 

Quiñones, föregångare inom hip-hop-dans) som namnger henne ”Special K”. Till en början 

kan hon inte deras dans och de lär henne under ett träningsmontage där fokus ligger på 

kroppsdelar i närbild; vi ser händer, armar, fötter och ben när de lär henne diverse tekniker. 

Det blir här som att individen integreras i den kollektiva gruppen, vilket befästs när de 

tillsammans bildar dansgruppen ”T.K.O-Crew” (”Turbo”, ”Special K” och ”Ozone”). Det är 

inte förrän när Kelly sammanförs med de två svarta streetdansarna och upptäcker hip-hopens 

element som hon kommer till ett nytt fritt, kreativt tillstånd. Så när hon träffar sin agent 

berättar hon att hon vill bli streetdansare, varpå han svarar att på så vis kommer hon inte ta sig 

till Broadway. Genom sina danspartners kommer hon till insikt om att hip-hopens fria, 

kreativa uttryck är av mer vikt än att försörja sig på Broadway, vilket skildras tydligt när 

”Ozone” ska visa henne vad riktig dans handlar om, och tar med henne tillbaka till dansarna 

vid stranden där nu en kille på kryckor breakdansar för fullt. Han har ingen kapacitet att 

använda sina ben men med kryckorna manövrerar han sig dansant ner till att snurra på rygg 

och huvud – breakdansens kännetecknande ”backspin” och ”headspin” – varefter ”Ozone” 

säger till Kelly: ”Do you see his face? That's dancing Kelly.”

37 För enkelhetens skull kommer jag att benämna all hip-hop-dans för breakdans i min analys, oavsett om en specifik sekvens 

innehåller andra stil-inriktningar som exempelvis poppin' eller lockin'.
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Nämnvärt är att filmens inledning består av ”Ozones” och ”Turbos” dans, att de är de 

första karaktärerna vi ser trots att Kelly framställs som huvudpersonen. Det kan vara en form 

av marknadsförings-stratergi, att benämna historien med en vit tjej i huvudrollen och på så 

sätt göra den mer säljbar hos en bredare publik. Att kunna marknadsföra filmen som en 

dansfilm, där en minoritet gradvis kan introduceras och på så sätt ge utrymme för deras röst 

och kultur. De två svarta streetdansarna får onekligen allteftersom större plats i filmen och vi 

får följa deras parallella historia som sedan vävs samman med Kellys. Vi får exempelvis se 

dem arbeta i en matbutik – där mise-en-scène redan antyder en förening mellan dem genom 

en hylla med special K-flingor placerade i bakgrunden – där ”Turbos” sopning av trottoaren 

utanför förvandlas till ett dansuppträdande. Med en kvast i sin hand och en stor stereo, 

soptunnor och en klottervägg till fond bildar gatan och han tillsammans ett talande 

dansnummer. Som under träningsmontaget är det tekniken som framhävs genom närbilder på 

isolerade kroppsrörelser. Närbilderna växlas med helbild och mot slutet av sekvensen lyfter 

kvasten från marken med hjälp av hans händer i ett drömlikt trick. Även om en kan tyda 

trådarna som håller upp kvasten i luften kan en tolka in en vilja att framställa dansens fria 

magiska kraft.

Fler tecken på frihet kan läsas in redan under filmens förtexter, som även de 

utspelar sig på gatan. Filmen introduceras med en första bild av en röd tegelvägg, där en 

sprayburk kommer in från ena sidan och i ett svep simulerat sprayar fram animerade förtexter 

och titel på väggen. De graffiti-inspirerade förtexterna korsklipps med extrema närbilder på 

”Ozone” som tar på sig accessoarer i ett montage som andas superhjälte-tema med dess 

stilistiska uniformsattribut. En svart läderhandske träs på och handen fälls in till en knytnäve 

som tveklöst går att tolka som en kommentar till den svarta medborgarrättsrörelsen med den 

svarta knutna näven som symbol. Läder, nitarmband, bälten och kedjor är attiraljer som 

förekommer genom filmen vilket kan kopplas till punken som även den var en 

revolutionerande frihetsrörelse. Ytterligare kan ”Ozones” piratliknande klädsel tolkas in som 

en som går efter sina egna regler, och även hip-hopens ”pirat-mentalitet” vid användningen av 

andras musik, piratkopiering, vid ”sampling”. På ljudspåret ackompanjeras bilderna av orden: 

”Out in the street …” tillsammans med ett scratchande och breakdansare gör ”backspins” på 

tillplattad kartong bredvid den typiska ”bergsprängaren”. Breakdansen med sina snurrande 

moment blir dessutom en form av repetition av vinylskivans rotation. ”Ozone” och ”Turbo” 

dansar i det urbana rummet, som innehåller både staket och hönsnät, men skillnaden är här att 

istället för att befinna sig bakom galler rör sig framför, som för att betona att de är fria i sin 

dans. 
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Då filmen i övrigt utspelar sig mestadels inomhus är det som att gatan istället har 

tagits in, och det blir som att ”Ozone” och hans hem får representera den. I garaget han bor i 

hänger en graffiti-målad duk med en tegelvägg och ordet ”Poppin'” – en streetdance-stil som 

de utövar i filmen – över hans säng gjord av lådbackar.38 Hönsnätet som är ständigt 

återkommande i hip-hop-filmen finns även här inne i rummet och en gatuskylt som säger ”No 

Parking” talar som i andra filmer om en form av förbud. Skylten blir här som en kommentar 

till att inte sitta still utan istället dansa, och då rummet ständigt förvandlas till danslokal görs 

så en symbolisk protest mot förbudet. 

Dansen i filmen framställs mestadels i en kollektiv form, dels när de tränar eller 

tävlar i grupp och dels genom publikens delaktighet. Om dansarna framför solonummer är det 

– förutom i ”Turbos” dansrutin – i mitten av en grupp människor som på ett sätt medverkar 

genom att klappa takten och själva dansa, där gränsen mellan dansare och åskådare nästan 

suddas ut.39 Vilket kan länkas till hip-hopens vilja om unifiering i grannskapet och 

sammanhållningen i crewet. När ”T.K.O-Crew” ska tävla mot ett annat ”lag” är det på en 

klubb där dansen – likt under förtexterna, på stranden och i replokalerna – är kollektiv, med 

en publik som hejar och är med. Såsom vid både DJ, rap och graffiti-tävlingar är det dessutom 

ofta publiken som bestämmer vilket av lagen som är bäst – genom rop och jubel koras en 

vinnare. Förutom tävlingens allvar med priset om prestige så framställs dansen också som 

lekfull i sitt uttryck med tricks och humor. Som exempelvis när de övar i dansstudion så leker 

de i ett kreativt flöde och skapar tillsammans – där multipliceras deras dans i spegelväggarna 

när tre kroppar blir till nio. Dansen i filmen skildras som nämnt även som en lösning på 

attityd och osämja, där dansdueller ger utlopp för bråk, och i filmens slutsekvens medverkar 

dessutom deras motståndare i deras show och enas i dans.

Filmens budskap går att läsa som en analogi inte bara för hur en ska acceptera och 

anamma hip-hopens dans utan även bejaka varandra som medmänniskor, oavsett hudfärg eller 

bakgrund. Flertalet gånger under filmen görs kommentarer i dialogen om att inte vara så 

trångsynt och nekande inför nytt och främmande, och på väggen hos Kellys agent hänger en 

poster på West Side Story (Arthur Laurents, 1957), vilket blir en bildlig kommentar till båda 

historiernas integration och ras-tema. West Side Story är inspirerad av William Shakespeares 

Romeo och Julia (1597), ett tema som också kan läsas in i Breakin', även om kemin mellan 

Kelly och ”Ozone” – likt ”Zoro” och Rose i Wild Styles – är mindre väsentlig och fokus ligger 

på hip-hop-elementets kreativa uttryck, här dansen. Filmens klimax avrundas i en audition där 

38 ”Poppin'” och ”Lockin'” är två olika dansstilar som ofta kombineras med breakdansen och /eller dansas till hip-hop-musik i battles.

39 Monteyne, 97.
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den nyskapande gruppen bestående av en vit kvinna och två svarta ”gatudansare” tvingar på 

juryn ett breakdance-inspirerat uppträdande som de tillslut accepterar och sitter och hurrar och 

diggar till. Till en början är gruppen klädda i frack och hög hatt i ett försök att passa in, men 

när de ändå inte accepteras river de stolta av sig delar av klädseln till en mer äkta trasig 

”street-stil.” T.K.O-Crews dans leder till showen ”Street Jazz” där ett stort ensemblenummer 

visar på kollektiv enhet och det blir en fusion mellan breakdansen och finkulturen – en 

liknelse till samhället.

Scenografin i showen tar in gatans beståndsdelar som hönsnät, vägskyltar, soptunnor, 

och en bil. Bilen kan som nämnt i hip-hop-filmen ses som en återkommande symbol, inte bara 

för gatan utan för (social) mobilitet och ett mer eller mindre användbart verktyg för att ta sig 

runt i och utanför sin stadsdel. I Breakin' har både Kelly och ”Ozone” bil vilket här inte blir 

av samma betydelse då det inte kretsar kring den frågan och tunnelbanans roll i Los Angeles 

inte är densamma som i New York, med sitt brett utvecklade tunnelbane-nät. Dock agerar 

bilen måttstock för klass, när ”Turbo” reagerar på de exklusiva bilarna utanför en fin 

tillställning och ifrågasätter så om de verkligen är bjudna dit. Där möts de av nedlåtande 

blickar från de vita gästerna och hånas av Kellys vita danslärare Franco – filmens antagonist – 

som också gjort närmanden på henne och är den som aktivt försöker stoppa deras dans. Den 

vita hegemonin personifieras även i form av en vit kvinna i maktposition – likt reportern i 

Wild Style eller kvinnan som förföriskt skriver en check till graffiti-konstnären. Här är det en 

koreograf som yttrar sig flirtigt om att hon skulle vilja se ”Ozone” dansa professionellt, och 

följer honom med en trånande blick när han avfärdar henne då acceptans endast verkar 

förtjänas när det passar den vite. Att filmen är en dansfilm är det inget tvivel om, men tittar en 

närmre har den fler lager och genom bland annat icke-konventionella skådespelar-positioner 

ger filmen utrymme för en annan typ av representation av svarta karaktärer. Till skillnad mot 

många av den tidens andra filmer som kanske framställde fel föreställningar av ”den andre”, 

erbjöd hip-hop-filmen en röst åt människan i marginalen.

Beat Street – DJ-ing, teknik och budskap

Bergsprängaren centrerad vid breakdansares ben inleder filmen efter dess titel, vi ser dem 

dansa i tidstypiska Puma-kläder på en utlagd kartongbit på marken i mitten av en hurrande 

och dansande publik. Förtexterna visas ihop med stillbilder på filmens huvudkaraktärer i det 

urbana rummet med graffiti, tunnelbanan och gatan, med ett ljudspår bestående av rappande 

orden ”Beat Street”. (Bland stillbilderna ser vi dessutom en målning gjord av Lee Quiñones 
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som spelade ”Zoro” i Wild Style, vilket visar ytterligare på spridning av bilder.) Via närbilder 

får vi därefter explicita kommentarer till tre av hip-hopens element; ett skissblock där Ramon 

jobbar på sin graffiti-skiss i klipps till närbild på vinylskivan som Kenny lägger ned i sin 

väska, sedan till ett par vita gymnastikskor som Lee tar på sig och börjar breakdansa mitt på 

golvet i rummet. Vi befinner oss i bröderna Kennys och Lees rum i Bronx, som är aspirerande 

DJ respektive breakdansare. I rummet befinner sig även graffitimålaren Ramon samt deras 

följeslagare ”Chollie” som agerar manager likt ”Phade” (”Fab 5 Freddy”) i Wild Style, och 

filmen handlar minst lika mycket om breakdance och graffiti även om vi mestadels får följa 

Kennys resa som DJ och skapande musiker.

Ovanför och bredvid dörren i rummet sitter skyltarna ”Exit”, ”No Parking”, ”174-175” 

och ”One Way”, som likt i andra filmer kan kommentera till begränsningar i förorten. Här kan 

även skyltarna stå för Kennys väg ut som DJ – ”Exit”, Lees dansande – ”No Parking”, som i 

Breakin' – och Ramons graffitimålande då ”174-175” är en tunnelbane-station i Bronx. I 

filmen skildras hinder dels genom föräldrar som inte vill att deras barn ska fara illa, och 

skylten ”One Way” skulle kunna representera Kenny och Lees bror som är död till följd av 

gäng-relaterat våld, att det endast finns en utväg om en väljer en kriminell bana. 

Beat Street behandlar mer ingående familjesituationer när många scener – till skillnad 

mot föregående filmer i analysen – utspelar sig mer i hemmet. Under en frukostscen där 

Kenny rappar ett par rader ser vi hans brors mamma med sin oro över att sina söner ska 

hamna fel, då hon redan har förlorat en son till följd av gängaktiviteter. Kompisen ”Chollie” 

knackar på och gör dem sällskap och berättar att han har ordnat biljetter till klubben Roxy och 

pratar om att Kenny ska bli superstjärna, under namnet ”Double K”. Kenny som är discjockey 

och MC drömmer om att spela på New Yorks klubbar och Roxy är målet. Mamman säger att 

de kan behålla sina drömmar men att ”superstjärna” inte är ett yrke, att han behöver något att 

falla tillbaka på, men Kenny satsar helhjärtat på sin kreativa sida. 

I ett övergivet hus i området anordnar Kenny och hans kompisar en fest där han 

är DJ och MC. En stor bläckfisk i graffiti både i trapphuset och bakom DJ-båset flirtar med 

sina rosa armar slingrandes längs väggarna med DJ:ns kapacitet att använda sina två armar till 

många fler uppgifter samtidigt, och övriga väggar är även de målade från golv till tak. Elen 

drar de in via en lyktstolpe och ”Double K” sätter igång festen genom att involvera publiken 

med ett typiskt ”call-and-response” (utrop och svar): ”Say we came to party!”, varpå publiken 

svarar ”we came to party!”, och dansgolvet blir fullt. Fötter som dansar är i närbild, likaså 

vinylskivan som spelas och Kennys händer som hanterar reglage och scratchar skivan. Hans 

lillebror Lee tar över golvet när han börjar breakdansa och alla samlas runtomkring för att 
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vara med och hylla honom. Därefter träder tre tjejer fram som rappar och sjunger – ”Lisa Lee” 

som medverkade i Wild Style, ”Sha-Rock” och ”Debbie-D”. Återigen enas hip-hopens 

element och verkar tillsammans. Vidare ordnar ”Chollie” så att ”Double K” får spela på en 

klubb som tillhör ”DJ Kool Herc” – som spelar sig själv i filmen. Istället för färgglada 

graffiti-väggar som på Roxy, hänger här afrikanska masker och svarta figurer med sköld och 

spjut vilket tveklöst representerar deras ursprung. (Senare i filmen får vi även se bland annat 

hip-hop-pionjärerna Africa Bambaataa och Melle Mel som sig själva iklädda pälsar, 

zebraskinn och djursvansar som förstärker ett viktigt arv, och kostymerna består även av 

kedjor och nitar likt i Breakin's kommentar till punken.) Då Kennys spelning går bra bjuder 

”Herc” in honom att spela under helgen som kommer, då en talangscout från klubben Roxy 

kommer och lyssnar på honom, ser hans talang som DJ och erbjuder ”Double K” att DJ:a på 

Roxy.

DJ-ing visas i filmen visuellt genom närbilder på reglage på skivspelare och 

vinylskivor som spelas och scratchas, men också audiellt genom dansen: när ”Double K” får 

klubbens besökare att dansa visar det så hans skicklighet som DJ. I båset på klubben står han 

upphöjd över folkmassan som dansar till hans beats – med sina vinylskivor kontrollerar och 

dirigerar han dansgolvet. Vi får också se honom spela i sitt rum där han mixar musik och 

scratchar vid två skivspelare där musiken förenar honom och en annan dirigent, Tracy. Tracy 

är en kompositör och koreograf som vi senare får se dirigera en hel orkester i en dans-

föreställning på hennes skola – även den med afrikanskt tema. Hon som går på en fin skola 

och åker bil – till skillnad mot Kenny som åker tunnelbana – representerar en annan värld och 

likt i Breakin' där två världar integreras blir även Kennys och Tracys av lika värde genom 

deras kärlek och musik. De träffades på klubben Roxy och efter ett missförstånd där Tracy 

verkade exploatera Lees breakdansande på hennes skola – de trodde att Lee skulle få 

medverka i TV, men det visade sig vara exklusivt för skolans studenter – blev de osams. I 

Kennys LP-fyllda rum finner de varandra genom varandras musik och Tracy blir både hans 

flickvän och symbolen för klasskillnader och det nya: hans enkla utrustning begränsar honom 

från det han vill skapa och hon blir den som sammanför honom med skolans välutrustade 

studio. Kenny introduceras till den nya tekniken; där en synthesizer gör scratch-ljud och en 

datorskärm visar noter som skriver sig själva när tangenterna trycks ned. Till en början leker 

och experimenterar han, men när han orsakar att tekniken dör blir han frustrerad och säger att 

han inte behöver nya ljud, att han har tillräckligt. Det blir som en kommentar till tidens nya 

teknik som på ett sätt kom att leda till ”DJ:ns död”. Till en början var DJ:ns roll fullt 
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nödvändig, det var den som hade talangen och tekniken att göra beats – att loopa partier till ett 

längre sammanhängande musikstycke. Utan en DJ fanns ingen musik att rappa eller 

breakdansa till. På 80-talet kom den fullt utvecklade polyfoniska synthesizern och sedan 

samplern som gjorde att nästan vemsomhelst – den med medel – kunde införskaffa sig en 

apparat och med den skapa musik på ett helt nytt sätt.40 Då behövdes varken en DJ eller ett 

band för att få ihop en låt; DJ:ns roll blev förgången och ersattes av teknikens framfart. 

Förmodligen därför det med tiden blev mindre vanligt med filmer som kretsar kring DJ’s, att 

DJ:ns betydelse kom i skymundan i takt med att behovet av hantverket minskades, och istället 

filmer kring rappare blev desto vanligare.

Med sina 106 minuter ger filmen mer utrymme för att utveckla och göra relationerna 

mer betydelsefulla än i exempelvis Wild Style och Breakin', men det betyder inte att hip-

hopens element får mindre plats. Exempelvis pågår en audition-scen på Roxy i över fyra 

minuter där flera akter uppträder med DJ-ing, dans och rap. Vi får även se en över tre minuter 

lång jul-rap där tre killar rappar och en beatboxar, ihop med dansare – ”Treacherous Three” 

och ”Doug E. Fresh” samt ”Magnificant Force” som sig själva. De här är alltså inga 

karaktärer i filmen utan framträdanden som likt i tidigare diskuterade filmer ska förhöja 

filmens dignitet, inte minst i marknadsföringssyfte då artister kunde dra en publik. Dansen får 

onekligen stor plats och det är inte konstigt att Beat Street kan benämnas som en dansfilm. 

När Kenny och gänget är på väg till klubben Roxy ser vi dem samlade i en tunnelbanevagn 

där en bergssprängare ger beats att dansa till. Lee dansar i mitten av vagnen medan resten 

hejar runt. Lees breakdans får stort utrymme i filmen där han är med i crewet ”Beat Sreet 

Breakers” och på Roxy utspelas en över fem minuter lång danssekvens mellan dem och 

crewet ”The Bronx Rockers” – som i verkligheten är ”Rock Steady Crew”. Vi ser Lee och 

hans crew gå mot kameran som åker bakåt vilket ger en känsla av en stark enhet. De går till 

ett beat med de rytmiska orden ”Break, break, break …” tills de kommer fram och möter 

motståndarna då en stor cirkel bildas i folkmassan. Från en vinkel uppifrån får vi se 

inledningen av en break-battle med likheter till både Breakin' och Wild Style. Förutom själva 

dansen exempelvis de låga kameravinklarna som fångar de akrobatiska rörelserna som sker 

mestadels i icke-upprätta positioner samt publiken runtomkring som applåderar och är med. 

Med undantag för ett tillfälle så är skillnaden här att kameran inte går in på närbilder av 

dansen som i de andra filmerna, utan här skildras tävlingen från olika vinklar i helbild som får 

med hela kroppar, och publik. Här blir den kollektiva gruppen extra framhävd genom deras 

kläder i enhetliga färger, och de röda respektive blåa Puma-overallerna fungerar som lag-
40Bryngelsson, 117–119.
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uniformer. Vidare får crewen en till längre danssekvens i en tunnelbanenedgång som slutar 

med att polisen arresterar Lee. När hans mamma hämtar honom från polisstationen undervisar 

hon upprört polisen om att det finns mycket värre saker som ungdomar skulle kunna syssla 

med än att dansa, vilket stärker den obefogade arresten och tron på deras kreativitet från en 

vuxen position.

Gatan och byggnader är centrala i fotot där vi får se de förfallna kvarteren i Bronx 

med bråte och sopor längs trottoaren, med graffiti i bakgrunden. När det inte är karaktärer i 

filmen som rör sig längs gatorna så agerar stadslandskap scenövergångar. Likaså gör 

tunnelbanan, och utöver exemplen ovan har den en stor roll i filmen. I början av filmen ser vi 

exempelvis gänget springa mot tunnelbane-stationen för att se Ramons målning som kommer 

inrullandes på spåret –  det så kallade ”åskådarskapet” som diskuterades under Wild Style-

delen. De hyllar Ramon och fotograferar för att dokumentera hans konstverk.41 Vidare ser vi 

dem gå upp på ett tak för att titta ut över en tåg-yard, där ser de Ramons målning övermålad 

av en med pseudonymen ”Spit”. På ljudspåret hör vi effektfullt skakande sprayburkar som 

förvrängs till ett spöklikt ljud och ett nytt vitt och rent tåg rullar in och förtrollar Ramon. Det 

vita tåget förföljer honom genom hela filmen och blir tillslut även hans död.

Den ansvarsfulla rollen – som kort skildras i Wild Style med ”Zoros” bror – visas även 

här i Ramons pappa som visar avsky mot hans olagliga verksamhet och även i Ramons egna 

faderskap. Ramon är den enda som filmas bakom, genom hönsnät – förutom Lee när han är i 

ett faktiskt fängelse – vilket kan läsas som att hans dispyt med sin far och att han är den enda 

av dem som faktiskt ägnar sig åt illegal aktivitet. Att han är fångad i sin oförmåga att försörja 

sin egen familj då han väljer att springa runt bland tunnelbanor och måla olaglig graffiti 

istället för att arbeta och vara en riktig man, som hans far menar. Ramon tar med den 

anledningen ett arbete i en butik och gör i ordning en övergiven lägenhet för sig och sin familj 

att bo i – där sprayfärgen blir som substitut för bristande pengar då bland annat en öppen spis 

och TV målas på väggen. Men när han ser chansen att måla det blanka, nya vita tåget som 

jagat honom genom hela filmen, kan han inte hejda sig och får ett återfall mot det olagliga 

spåret – tunnelbanespåret, som blir hans död när han i ett försök att stoppa antagonisten ”Spit” 

blir dödad. Nere bland tunnlarna när Ramon målar det vita tåget i en hyllning till hip-hop – 

”Hip hop don’t stop” – kommer ”Spit” och förstör målningen. Ramon jagar ”Spit” längs 

spåret och det slutar med att ”Spit” sprayar honom i ansiktet och de faller mot spåret och de 

blir elektrifierade. Det är som att han blir dödad av sitt eget vapen – sprayburken – och hans 

död blir som självförvållad. Det blir också som en kommentar till att det är skillnad på graffiti 

41 Dokumentation av målning är en viktig del av kulturen, där en del samlar på både sina egna och andras verk. Johnson, 59.
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och vandalisering, ett budskap där hans talang och kreativitet istället blir en väg mot döden, 

för att den är olaglig. Ramons egna muralmålning säger ”If art is a crime, may God forgive 

me!” – en hyllning till graffitikonstnären Lee Quiñones som skrev ”Graffitti [sick] is a [sick] 

art and if art is a crime, let God forgive all”42 – vilket visar på hans egna sätt att se sig själv 

som konstnär och sin graffiti som konst, där graffitin är ett sätt att förhöja stadens förfallna 

yttre till konstverk. Liknande kan tunnelbanevagnarna som rullar genom hela staden ses som 

ett mobilt museum, där konstverk och budskap kan spridas från dem i en icke mobil position. 

Det blir som en form av förortsmentalitet där rätten till det offentliga rummet är självklar, där 

klasskillnader påverkar och en tar och använder det utrymme som finns att tillgå. 

Likt Wild Styles paradnummer slutar Beat Street i en stor folkfest på Roxy, dit Kennys 

kreativitet tagit honom. En nio minuter lång slutsekvens fullspäckad med artister och dansare 

inleds av ”Double K” som rappar framför en backdrop av New Yorks stadssilhuett av glitter. 

Vi får inte se honom DJ:a live men det är han som ska ha skapat delar av musiken i denna 

nyårs-show som han arrangerat i sin vän Ramons ära. ”Melle Mel” och ”The Furious Five” 

träder in på scenen och rappar till Ramons minne, med de positiva budskapen ”[…] learn 

from the past, work for the future […] The future of the world is in your hands […]” till 

bildspel av Ramon och hans målningar på väggen. Vilket blir som en ytterligare kommentar 

till olaglig graffiti, dels genom att en ska lära sig av misstaget att måla olagligt, och sedan 

valet att rikta sprayburken i din hand mot en laglig yta. Bronx gospellkör uppträder sedan med 

filmens två rivaliserande break-crews som delvis filmas underifrån genom det transparenta 

scengolvet och filmen slutar i enhet.

 Krush Groove – rap, pengar och framgång

New Yorks byggnader och landskap inleder filmen, sedan kommer vi in till en musikstudio 

där ”Run-DMC” står i Adidas-kläder och spelar in sin låt ”King of Rock”. Filmen kretsar 

kring Russell som driver skivbolaget ”Krush Groove”, där rapparna ”Run-DMC” och ”Kurtis 

Blow” spelar sig själva som bolagets första artister. Låten fortsätter genom hela förtexterna 

tillsammans med bilder i studion där rapparna filmas på båda sidor av studioglaset och vi får 

se producenterna vid kablar och utrustning som en del av skapandet. Det är närbilder på 

inspelningsband som rullar i studion, maskineri när vinylskivor pressas och packas, och en 

utåkning från en LP-skiva till klocka när Russell betalar för de pressade skivorna. Symbolerna 

42Ahearn, 10.
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finns med tidigt även i den här filmen och på skivbolagets röriga kontor som även föreställer 

Rick Rubins lägenhet – skivbolagets delägare som också spelar sig själv – står skivspelare på 

bordet och väggen ovanför utsmyckas med bolagets namn i färgglada graffiti-bokstäver. Vi får 

också se ”Run-DMC” med kollegor arbeta på en biltvätt där de dansar medan de tvättar och 

gör ”head-spins” på biltak klädda i plastmössor och gula arbetsuniformer. DJ:n i ”Run-DMC” 

sitter vid två skivspelare och scratchar deras skiva som de lyssnar på genom stora högtalare 

utanför biltvätten. Chefen kommer och bryter skivan i delar och sparkar dem, varpå alla där 

säger upp sig i kör och går därifrån; från och med nu är det musiken och kreativiteten som de 

ska livnära sig på. Detta korsklipps med bilder på filmens parallella historia som handlar om 

tre unga killars väg mot berömmelse. Medlemmarna ur gruppen ”Disco 3” introduceras när de 

trycker in en nybakad sockerkaka i en tagad lunchlåda och stryker sina skosnören med en 

läskburk och pizzakartong på strykbrädan, med skyltar i bakgrunden som säger ” Yield” och 

”Soft Shoulders”, vilket leker med deras kroppsbyggnad då de är storväxta. Den förstnämnda 

skylten är en uppmaning att lämna utrymme – här för en storväxt person som ska passera – 

och ”Soft Shoulders” hänvisar inte bara till mjuka kroppsdelar utan är ett parti där vägen 

breddar sig. Temat är centralt i deras historia och ständigt återkommande, inte minst när de 

senare ändrar sitt namn till ”The Fat Boys” – även de spelar sig själva. Inledningen sätter en 

lättsam och komisk ton som följer med genom hela filmen, vars mening är att visa upp nya 

talanger framför fokus på handling.43

Historien utspelar sig mestadels inomhus i studio, på klubb eller i lokaler där 

framträdanden tar plats på scen, men när vi följer de tre killarna sker det delvis ute på Bronx 

gator bland tunnelbana och nedklottrad miljö. Vi ser dem efter förtexterna gå längs en gata 

med en bergsprängare på axeln som spelar och avslutar ”Run-DMCs” rap – den diegetiska 

inledningsmusiken går från studion till radion som dubbleras när de rappar till rappen och på 

ett sätt börjar den om från början när de sedan rappar låtens första del acapella. Låten är ”den 

hetaste skivan på gatan” som Russell säger och killarna drömmer om att bli lika stora som 

sina förebilder. När de försöker in på den populära klubben ”Disco Fever” för att uppträda, 

nekas de inträde – när de visar legitimation med bilder på vältränade killar – tills de visar sin 

talang genom att beatboxa och då släpps in mot en avgift på 10 dollar var, men då de inte har 

råd går de därifrån. Temat pengar och framgång är gemensamt för många hip-hop-filmer och 

här skildras det dels i ”The Fat Boys”, som bland annat går med i en musiktävling för att 

43 Vilket även Russell Simmons påpekat – medproducent vars liv filmen löst är baserad på. J. Rundstrom, ”Krush Groove (1985): Kick 

it Old School with Russel Simmons and Def Jam!”, Silver Screen Artists, kontrollerad 14-12-2017, http://news.silverscreenartists. 

com /categories/entertainment/articles/krush-groove-1985-kick-it-old-school-with-russell-simmons-and-def-jam?page=0
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vinna en stereo-utrustning de inte har råd med, men främst genom Russells motgångar när han 

försöker nå ut med musiken.

Medarbetare springer runt i likadana blanka gula jackor med ”Krush Grooves” logotyp 

i graffiti-stil på ryggen och telefonerna ringer non-stop på kontoret /lägenheten för att beställa 

”Run-DMCs” nya hitlåt som har spelats på radion hela dagen. Ägarna Russell och Rick har 

inte tillräckligt med pengar att tillverka nya skivor och den stora ordern gör att Russell tvingas 

finansiera produktionen med svarta pengar lånade av en lånehaj, efter misslyckade försök 

både hos banken och sin far. När han besöker sin pappa som är pastor för att låna pengar följer 

”Run-DMC” med – Russell och ”Run” är bröder – och kommer in i kyrkan med enhetliga 

Adidas-overaller och en boombox på högsta volym. Deras pappa ber dem stänga av och säger 

”om du inte har respekt för mina öron, så ha åtminstone respekt för kyrkan och Gud”, vilket 

understryker hans och dåtidens syn på rap. Han ifrågasätter också varför de slutat sitt jobb 

varpå ”Run” svarar att de är stjärnor nu, de kan ju inte jobba på en biltvätt. De berättar att 

skivorna som de hade sålde slut på tre timmar och försöker övertala sin förälder att deras låt är 

den hetaste på gatan, men han förstår inte deras vision med den nya typen av musik och 

menar att det är dags att växa upp. Fortfarande utan pengar går Russell tillsammans med Rick 

till banken där en oförstående bankir frågar vad för typ av musik de sysslar med, Rick lutar 

sig tillbaka, håller handen för munnen och svarar lågt ”rap-musik” som för att undvika hans 

fördomar. Russell får istället svara, men då frågar bankmannen vidare vad rap-musik är för 

något, varpå Rick säger att de ska visa honom och ställer sig upp och de rappar sin ansökan:

An insurmountable beat subject of discussion

We can sell records with the aid of percussion 

Theres no category for this story

We can make lots of money in any territory

Andra bankkunder vänder sig oroligt om, och bankmannen ser sig omkring nervöst och avslår 

sedan deras låneansökan. Rap var till en början så främmande att den blev skrämmande, likt 

mycket som är nytt. Det ger Russell inget annat val än att låna pengar av lånehajen som 

senare kräver tillbaka pengarna med ränta och Russell hamnar i knipa. Han är pressad och 

filmas flera gånger bakom någon form av galler när det handlar om härvan han befinner sig i; 

när han blir slagen av lånehajens män lämnas han liggande på golvet i en hiss och han filmas 

genom hissgallret och när han slutligen ska betala tillbaka lånet kliver han in bakom ett typ av 

galler i miljön där lånehajen står. Återigen en betydelse kring fångenskap och hinder.
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Samtidigt lever hans bror ”Run” lyxliv efter succén med låten och ett montage med 

scratchande händer, stillbilder på guldskivor och tidningsartiklar visar hur lyckade de är med 

listettor och smattrande kamerablixtar. När hans kompisar skapar musik står han istället 

bredvid och beställer massa nya Adidas-sneakers i olika färger; ”[…] sex par vita, fyra röda, 

tre vinröda, fem […]” där han bortskämt blir upprörd när de säger att han inte kan få dem på 

en gång; pengarna styr framför ett kreativt skapande. Han går därför bakom ryggen på sin 

egen bror och skriver skivkontrakt med ett annat bolag som bak i en limousin lockar med 

pengar, champagne och medverkan på MTV. I ett framträdande hör vi DJ:n scratcha en skiva 

med orden ”Run, Run, Run, Run, Run …” som lockar ut ”Run” på scenen som drar igång 

publiken med ett typiskt ”call-and-response”: ”when I say whose house, I want you to say 

Runs house, whose house? […]” varpå en jublande publik svarar och de rappar:

[…]

Money is the key to end all your woes

Your ups and your downs, your highs and your lows

Won't you tell me last time that love bought you clothes?

It's like that, and that's the way it is

[…]

Senare ser vi ”Run” glida omkring i en exklusiv bil, där bilen som symbol för klass blir 

ytterligare förstärkt då han har en egen registreringskylt: ”RUN DMC”. Hans ego gör att han 

blir blind för hans brors situation och pengarna och framgången stiger honom åt huvudet. På 

nya skivbolaget rappar ”Run-DMC” i studion med en låt som inleds ”If I eat a little kid sticks 

his finger in my plate, I be signing autographs for three months straight” och skryter om 

framgångarna. Stolta kommer de ut ur studion där rapparen ”Kurtis Blow” konfronterar 

”Run” om att han endast bryr sig om pengar, att det inte känns rätt att de är där utan Russell. 

Han frågar om det är så här ”Run” vill leva sitt liv, varpå han svarar ”såhär, vill jag leva mitt 

liv” och håller upp en tjock bunt med pengar i handen. Resten av ”Run-DMC” håller med 

Kurtis och ”Run” blir lämnad i studion där han sitter ensam och räknar pengar, tills han efter 

en stund slänger ifrån sig dem och han också kommer till insikt om att det handlar om den 

kreativa musiken, inte om pengar. Han förenas med sin bror, föreslår att han ska bli deras 

manager, och det blir tillsist han som hjälper Russell att betala tillbaka lånet. 

Krush Groove är som sagt en film som främst vill presentera nya artister vilket märks i 

filmens ensemble som består av många idag kända namn. Rappande och uppträdanden i olika 
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slag får väldigt stor plats i filmen och som exempel har ”The Fat Boys” flera låtar som de 

framför. I deras skola rappar de till ett beat från en boombox framför skolans elever som fyller 

trappuppgången med dans, men den kanske mest nämnvärda scenen är när de ledsna efter att 

inte ha gått vidare i en rap-tävling får syn på en skylt som piggar upp dem: ”All You Can Eat, 

3,99”. Deras restaurangbesök förvandlas till en komisk musikvideo där de beatboxar och 

lyriskt rappar just låten ”All You Can Eat”, om all mat de kan äta – har råd att äta. Kameran 

sveper över buffén, bilder snabb-spolas när de äter och proppar i sig pizza, plockar på sig 

halvmeter-långa salamis och stora pumpor och driver med sig själva när de rensar stället. Det 

är efter denna matfest som de byter namn till ”The Fat Boys”, som mot slutet blir succé när de 

får chansen att ändå uppträda i finalen då deltagare inte dyker upp. I publiken sitter en tjej 

från skolan som lämnar sin vältränade kille för en av de kreativa killarna – talang vinner – och 

de tar hem första priset. Efter sin framgång kommer de in utan problem på den populära 

klubben de tidigare inte kom in på, nu går de till och med förbi kön med sitt crew som alla har 

likadana jackor med deras namn på ryggen. Likt skivbolagets namn som repeteras på ryggar 

blir det här också en spridning av gruppens namn. 

Såsom de andra filmerna i analysen som använder en audition eller tävling för 

att framhäva nya namn introducerar Krush Groove så bland annat ”Beastie Boys” och ”LL 

Cool J” som rappar som sig själva. En ung ”LL Cool J” kommer in på bolagets kontor iklädd 

babyblå pikétröja och säger ”Box”, vilket hänvisar till den stora boomboxen som hans 

följeslagare bär på. Ett beat sätts på och han rappar stolt om sin radio och att han inte kan leva 

utan den, vilket befäster den ytterligare som viktig symbol. Förutom musiken den levererar 

går den också att sammanlänka med pengar och framgång då teknisk utrustning på den tiden 

kostade mer, och blev en statussymbol likt senare guldkedjor och diamanter inom hip-hopen.

My radio, believe me, I like it loud

I'm the man with a box that can rock the crowd

Walkin' down the street, to the hardcore beat

While my JVC vibrates the concrete

[…]

My name is Cool J, I devastate the show

But I couldn't survive without my radio

[…]
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En större roll får ”Sheila E”, en R&B-sångerska som i filmen anammar rappen och 

representerar så en övergång och acceptans till rap. (Hon är även Russells kärleksintresse 

vilket ger ytterligare en orsak till en osämja mellan han och hans bror då de båda är 

intresserade av henne.) När Sheila först träffar ”Run-DMC” på klubben Disco Fever är hon 

totalt ointresserad och säger att hon inte gillar rap, varpå de motbevisar henne med humor och 

finess i en rap:

   See I met this girl the other day

   And this is what she had to say 

   She said she didn’t hip rap

   She did not know

   About the devastating duo 

   I’m Darryl, this is Joe

Rap används även här för att driva handlingen framåt och ersätter dialog flertalet gånger. 

Sheila gillar det hon hör och tar in rap i sina egna låtar som vi får se henne uppträda med, och 

senare spela in i studion. Sheila är även med i filmens slutsekvens där hon, ”Kurtis Blow”, 

”Run-DMC” och ”The Fat Boys” rappar tillsammans till DJ Rick Rubins beat som är halvt 

gömd bakom dem i en lucka i väggen, med guldnoter på. Noterna förstärker att det är musiken 

och kreativiteten som är vägen att gå, inte pengar. Även denna film slutar i enhet med ett 

ensemble-nummer där de även kommer samman med diverse klubbgäster och dansar 

tillsammans mot kameran under eftertexterna. 

Rap har en självklar plats i filmen där hela låtar framförs med fokus på rapparen, 

men till skillnad mot föregående tre filmer som analyserats existerar knappt här något annat 

av hip-hopens element. ”Run-DMC” exempelvis består av rapparna ”Run”, ”DMC” och DJ:n 

”JMJ”, men hans roll är nästintill obefintlig i filmen. Det är vid en spelning på en stor scen 

som han står bakom dem och DJ:ar vid skivspelare, men endast på avstånd, och det 

förekommer knappt någon annan synlig DJ-ing i övrigt (scratch-ljud hörs dock vid flera 

tillfällen). Samma när det gäller breakdance, några få steg kan ses under inledningen på 

biltvätten, när Sheila skämtsamt ska prova, och sedan tillsammans på scen med rap ett par 

gånger, men då också på distans. Graffiti tar inte heller särskilt mycket utrymme mer än på 

kontorets vägg och på deras loggor, samt en kort scen där Russell tränar uppe på ett tak där 

takets golv och vägg är målade med graffiti. Vi får dock aldrig se någon måla graffiti. Filmen 

blir så en analogi till rap i sig som på ett sätt kom att bli ett mer självständigt element som 

oberoende de andra tog en plats i rampljuset. 
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Rap som narrativ funktion

Filmmusik kan dels finnas till för att ena en film, skapa en form av atmosfär där en film 

utspelar sig, som Gorbman menar.44 Rap är det element som på ett eller annat sätt alltid 

medverkar i hip-hop-film, då det existerar på ljudspåret och rap blir så det främsta elementet 

som enar, inte bara en film utan alla hip-hop-filmer som genre. Icke-diegetisk musik överlag 

verkar mestadels för att vara ”osynlig” och på ett sätt ohörbar, den ska bland annat fungera 

som ett verktyg som drar in en åskådare i filmen, omedvetet.45 Vilket är intressant då det är en 

aspekt som vi inte har i verkligheten – vi har ju inte musik som ackompanjerar oss i vår 

vardag – ändå bidrar den till att vi uppfattar filmen som mer verklig. I hip-hop-film skulle jag 

säga att det kan vara tvärtom, att det är verklighetens musik som gör att filmen känns äkta. Jag 

skulle säga att just hip-hop-musiken mestadels fungerar på ett mer explicit sätt, där den ofta 

används med en narrativ funktion genom sin text, oavsett om den är diegetisk eller icke-

diegetisk. I exempelvis serien The Get Down används rap i en ytterligare funktion då 

sammanfattningen av föregående avsnitt återberättas genom diegetisk rap. Populärmusik i 

film i övrigt har även den fungerat i förgrunden, men jag skulle säga att hip-hop-musiken kan 

fungera mer än en motsats till absorbering, där den istället medvetandegör publiken om sin 

närvaro för att skapa igenkänning och att en är med, en del av hip-hopens gemenskap. Det blir 

som en annan typ av betydelse där det inte längre är filmmusik, utan hip-hop som en explicit 

markering som på ett sätt står utanför filmen – i verkligheten – och på så sätt blir istället 

ljudet som en virtuell närbild som för oss närmre bilden. Om inte musiken är trovärdig blir 

inte filmen det på ett sätt, vilket visar på musikens betydelse som så kan bli överordnad. 

Musiken i Krush Groove är i allra högsta grad överordnad och utöver nämnda exempel 

i ovan analys på explicit användning av diegetisk rap som berättar eller förstärker situationen 

som utspelas, förekommer också texter som kanske är av mer betydelse än dem med humor 

som huvudsak. Under en föreställning ser vi ”Kurtis Blow” uppträda med DJ, dansare och 

New Yorks statssiluett bakom, där han som en av filmens mest ödmjuka karaktärer rappar om 

svårigheter som han skulle lösa om han regerade världen:

   If I ruled the world, was king on the throne

   I'd make peace in every culture, build the homeless a home

[…]

44 Claudia Gorbman, Unheard Melodies: Narrative Film Music (Bloomington: Indiana University Press, and London: BFI Publishing, 

1987), 82–91. (Hon diskuterar filmmusik i Hollywood.)

45 Ibid., 73–79.
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   'Cause we gotta stop war, and use unity

   To fight crime and hunger and poverty

[…]

Han rappar bland annat om krig, arbetslöshet, fattigdom och klasskillnader och uppmanar 

även till enhet i sann hip-hop-anda. Texter som behandlar situationen i samhället och ger 

positiva budskap förekommer ofta och var /är en viktig aspekt inom hip-hop-kulturen. Likaså 

poetiska, tekniskt svåra eller texter med humor och kreativitet. 

Utvägen för denna text blir genom Kurtis fortsatta kreativa ord:

[…]

    So listen up world, while I teach this class

    And take heed to the message or we ain't gonna last

    'Cause I know, the solution, is the contribution

    Of woman and man to just join the revolution

[…]
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Sammanfattning, diskussion och slutsatser

Elementen samverkar

Hip-hop-film revolutionerade i allra högsta grad med bland annat ett formspråk som lyfte fyra 

element i variationer och i samverkan med varandra på ett nyskapande sätt. Redan i filmernas 

inledning kan vi se hip-hopens element; i Wild Style är det en faktisk graffitimålning som 

praktiskt taget agerar titel då det är det första vi ser i filmen, den övergår sedan till animerad 

text som sprängs till den animerade huvudtiteln. Även i Breakin' består titeln och förtexterna 

av animerad text, som då ska efterlikna graffiti som sprayas fram. Beat Street och Krush 

Groove inkorporerar staden, där den sistnämndas animerade titel flyter över New Yorks 

byggnader medan den förstnämnda har breakdansare på och kring bokstäverna som med sina 

fönster ska föreställa byggnader. Alla fyra filmer har därtill musik med scratch över titeln eller 

förtexterna, vilket gör att både det visuella och audiella samverkar. I exempelvis Wild Style – 

som dessutom hänvisar till en typ av graffitistil46 – hör vi först en sprayburk som skakas och 

sedan kommer de animerade förtexterna som rör sig – dansar – i rytm till scratchandet. Att 

elementen inleder filmerna visar vilken betydelse dessa har för kulturen, och för filmerna. På 

46 Ahearn, 35. 
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så sätt hyllar filmen och hänvisar den till en hel kultur samtidigt som den tydligt sätter ton på 

stämning och visar vilken genre åskådaren befinner sig i. Elementen formar ett starkt 

varumärke där det vid deras uppsyn nästintill är omöjligt att inte associera till hip-hop.

Vidare i filmerna ser vi elementen samverka i framträdanden och på andra varierande vis: 

graffiti täcker väggar i alla fyra filmer, breakdance täcker golv – dock i mindre utsträckning i Krush 

Groove, vi ser närbilder på vinylskivor som scratchas och rappande på diverse klubbar. Rap 

får långa sekvenser i alla filmer utom i Breakin' där dansen istället tar plats på klubben, dock 

skymtas där en ung ”Ice T” och vi hör honom rappa i bakgrunden. Filmerna har också 

montage-sekvenser med element som etablerar en atmosfär mer än att ha en narrativ funktion. 

Övrig nämnvärd kreativ användning av elementet DJ-ing är i Krush Grooves bild-övergångar 

mellan scener; bilden rivs sönder till scratch-ljud, det vill säga den scratchas upp då riva 

betyder scratch på engelska.

Repetition och spridning 

Som DJ-ing och hip-hop grundar sig i sampling menar jag också att hip-hop-filmen samplar. 

Den tar av sig själv, repeterar element – även bokstavligt talat – från tidigare filmer och 

upprätthåller på så sätt en spridningsteknik som stärker hip-hop som varumärke. I filmen och 

musiken multipliceras hip-hop och förökar sig bildligt och via dess budskap. Det verkar 

finnas en stolthet i att representera och bära ett bevis på sin egen bild i en större samhörighet, 

som blir en repetition av sig själv och spridning vidare. Upprepning av namn är en 

återkommande detalj inom hip-hop-kulturen, där namn inte bara sprids genom tags och 

graffiti, utan även på kläder och accessoarer. På Lees bälte i Beat Street står hans namn och 

till och med Ramons barn har sitt namn i graffitibokstäver på sina babykläder, och på tröjor 

och jackor visas loggor upp och ”Runs” registreringskylt sprider hans namn på gatorna. 

Spridning av element till mainstream-film kom tidigt, Flashdance (Adrian Lyne, 

1983) brukar räknas som ett tidigt exempel, där breakdance inkorporerades.47 Vidare användes 

exempelvis ”Run-DMCs” låt ”Christmas in Hollis” i Die Hard från 1988 (John McTiernan), 

där den användes för att kommentera klasskillnader, kontrasterad mot ett klassisk Bach 

stycke.48 I filmen Atomic Blonde (David Leitch, 2017) är texter i filmen som berättar vart vi 

befinner oss i graffiti-stil, med rinnande sprayfärg. Förmodligen som en blinkning till en 

annan typ av revolution då filmen utspelar sig i Berlin.

47 Monteyne, 37.
48 James Buhler, David Neumeyer och Rob Deemer, Hearing the Movies (New York: Oxford University Press, 2010), 402.
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Nya positioner

Revolutionerade gjorde hip-hop-filmen även ur ett socialt perspektiv där jag menar att en typ 

av svart revolution kunde ses genom hip-hop-filmen. Filmerna består naturligtvis inte endast 

av svarta personer, men om inte i direkt huvudroll så kretsar de kring dem, och i huvudsak 

består alla framträdanden i alla nämnda filmer av svarta. Och 90-talets våg hade inte haft 

sådan framfart om det inte vore för dessa kanske mer färgglada 80-tals-filmer. Vissa aktörer 

har visserligen en puertoricansk bakgrund – vilket också är berättande för tiden då många 

immigrerade till New York – och huvudrollen i Breakin' är en vit kvinna – om än jag skulle 

diskutera huruvida hon står som enskild huvudperson. Oavsett så gav hip-hop-filmen 

utrymme till att spegla en röst som tidigare inte uppmärksammats på det här sättet: i nya 

situationer och positioner – i motsatt till tidigare filmer utifrån ett vitt perspektiv – i neutrala 

roller, huvudroller och framförallt i skapande positioner. Dels via regi-stolen men framförallt i 

skådespelar-positioner /”artist-positioner", då det var dem ansiktena som syntes utåt. Smith-

Shomade argumenterar även för att gangster-filmen gav utrymme för kvinnan, då svarta 

kvinnliga ansikten framhävdes på ett sätt som tidigare inte hade skett ens inom vita filmen, 

och gavs viktiga nyckelpositioner.49 Nämnvärt är även att Rick Rubin – som är vit – har en 

nästintill obefintlig roll i Krush Groove, med tanke på att det var han som i verkligheten 

startade skivbolaget och således hade en större roll, men istället utgår filmen från ett svart 

perspektiv.

80-talets filmer innehöll en mängd artisteri där många utövare spelade sig själva och 

gemensamt för samtliga fyra filmer är att de verkar för att framhäva talangen och 

kreativiteten. En speciell roll har musiken och relationen mellan rappare och film. Den här 

trenden kan ses även i kommande generation av hip-hop-film där medverkande framför 

kameran har med låtar på filmens soundtrack eller i filmen, oavsett om de framförs diegetiskt 

eller ej. Artister som medverkade i filmerna  kom att bli viktiga komponenter då de ibland 

redan hade en fan-skara och kunde dra publik.

49 Beretta E. Smith-Shomade, ”'Rock-a-Bye, Baby!': Black women disrupting gangs and constructing hip-hop gangsta films, Cinema 

Journal 42, nr 2, (Vinter 2003): 37.
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Slutsats

Studiens frågeställning hur har hip-hopens budskap och dess fyra grundelement skildrats i 

tidig hip-hop-film, och vilka troper finns gemensamt kan kort besvaras: I samverkan. De 

skildras med en respekt om ett arv och med kreativitet. Förutom elementen är några av de 

gemensamma troper som jag har tittat närmre på; gatuskyltar, hönsnät, tunnelbanan och bilen, 

där alla går att läsa som uttryck för den begränsade sociala mobiliteten. 

Förslag till vidare forskning

Intressant skulle vara att göra en liknande undersökning, med samma utgångspunkt men 

istället studera ett antal filmer från 90-talets våg och göra en jämförelse. Har elementens 

betydelse kanske minskat efter att nyhetens behag avstannat med den första vågen. 

Exempelvis inleds filmen Juice från 92 med tydlig referens till hip-hopens DJ-ing, genom en 

animerad vinylskiva som står som bakgrund för förtexterna. Filmens huvudperson föreställer 

DJ men vidare i filmen är det inte mycket mer än en spelning på en klubb vi får se. Eller en 

undersökning av senare mer musik-baserade filmer kan stå som grund för en studie där en 

tittar på utvecklingen i hur elementen används, som dansfilmen Stomp the Yard (Sylvain 

White, 2007) använder sig av mer avancerade tekniker och effekter under dans-sekvenserna, 

som exempelvis pålagda ljudeffekter och danssteg i slow-motion.
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