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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att ur ett genusvetenskapligt perspektiv undersöka hur svenska 

kvinnliga hiphop artister uttrycker positioner rörande femininitet, sexualitet och klass i 

låttexter. Undersökningen är gjord utifrån en kritisk diskursanalys på åtta utvalda låttexter 

från musikåret 2014 och fokus ligger uteslutande på låttexter framförda av kvinnliga rappare. 

De teoretiska utgångspunkterna för undersökningen grundar sig i Beverley Skeggs teori om 

respektabilitet, där både klass och genus är centrala teman. Analysen visar hur rapparna gör 

motstånd mot sociala och moraliska normer kring klass, femininitet och sexualitet och på så 

sätt dissimilerar de inte en klasstillhörighet som Skeggs menar att en kan göra för att uppnå 

legitimitet. Texterna uttrycker istället en positiv identifikation med arbetarklassen och 

försöker därmed uppnå legitimitet genom identifikation, inte genom att dissimilera en 

klassposition. Analysen visar också att rapparna kan inta en maskulin position, dels för att 

motsätta sig en femininitetsdiskurs, men även för att kunna rappa om sexualitet med makt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsatsens titel kommer ifrån Lilla Namos låt ”Ny bil” (Lilla Namo, 2014). 
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INLEDNING 
Jag ser på musik som en förändrande kraft. En kraft som kan få människor att lyssna, aktivera 

sig och göra skillnad. Genom att nå ut till en bred publik tror jag att musik kan vara en viktig 

del i samhällsförändringar av olika slag. 

Då musik ofta hörs offentligt och många gånger förmedlar ett budskap har den möjlighet att 

göra skillnad och på grund av det anser jag att det är viktigt att undersöka närmre vad musiken 

verkligen säger. Om vi tar bort det sköna gunget, rytmerna, instrumenten och basen, vad har 

vi kvar? Text. Ord som flödar och berättar. Vi har kvar historier och uppmaningar. Vi har 

kvar politik, kärlek och känslor. Vare sig en lyssnar på texterna eller egentligen bara lyssnar 

på melodin tror jag att det är lätt att ta in delar av det som sägs i musiktexterna, medvetet eller 

inte. 

Med bakgrund i detta valde jag att fokusera mitt arbete på att undersöka just text och text i 

musik. Jag har valt att fokusera på nutida musik och en genre där text och författarskap är 

väldigt viktigt, nämligen hiphop. 

Fokus ligger på svensk hiphop framförd av kvinnliga rappare under musikåret 2014. Jag har 

uteslutande koncentrerat min undersökning på kvinnliga rappare eftersom jag har uppfattat att 

hiphopen är ”känd” för att vara mansdominerad och en genre där sexism och machokultur 

ofta anses vara övergripande. Jag menar att det är orimligt att en genre består enbart av män, 

utan att det snarare är populärkulturen som lyfter fram män och inga andra människor. 

Således var det viktigt för mig att helt och fullt fokusera på kvinnor inom hiphopen. Vidare är 

det viktigt för mig att visa att en genre är mer än en stereotyp bild; en genre kan också vara 

självkritisk och innebära motstånd. Jag har utfört en kritisk diskursanalys på några utvalda 

texter för att visa hur de uttrycker klass, sexualitet och femininitet med hjälp av Beverley 

Skeggs teori om respektabilitet. 

Att förändringar sker på Sveriges hiphop-scen idag är tydligt, inte minst i och med hiphopens 

hyllade intåg på Dramaten i maj 2014 genom föreställningen ”Ladies First”. En hiphopkonsert 

med fokus på kvinnliga rappare där Linda Pira byggde vidare på den hyllade remixen av låten 

”Knäpper mina fingrar” och vars fokus var att lyfta nya svenska kvinnliga rappare. Med sig 

hade hon bland annat Kumba, Rosh, Cleo, Sep, Rawda, Julia Spada, Joy, Sabina Ddumba & 

Vanessa Falk, som alla medverkat på remixen (Dramaten, 2014). Özgür Kurtoglu skriver i en 

recension för Gaffa att det är ovanligt att så många kvinnor intar en byggnad vid vars 

invigning kvinnlig rösträtt i Sverige inte ens var infört, en scen där hiphop- genren är ovanlig 
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men ”Ladies First” sålde slut på 45 min (Kurtoglu, 2014-05-20). Detta tycker jag visar på att 

svensk hiphop förhandlar och förändrar synen på både klass och genus. ”Ladies First” visade 

för mig hur genus och sexualitet kan uttryckas, ifrågasättas och förhandlas både via text, 

utseende och framträdande. Med detta som bakgrund vill jag fortsätta att visa på hur kvinnor 

inom svensk hiphop fortsätter att förändra, motsätta och ta avstånd från kontrollerande normer 

i samhället. 

 

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga hiphop artister uttrycker femininitet, 

sexualitet och klass i förhållande till respektabilitet i några utvalda texter från musikåret 2014. 

Mina frågeställningar är: 

- Hur identifierar och dissimilerar* texterna positioner rörande klass och respektabilitet? 

- Hur förhåller sig texterna till en respektabel femininitet? 

- Hur kan texterna både reproducera och motsätta en respektabel position utifrån 

sexualitet? 

Jag har valt att dela upp analysen i tre delar utifrån mina frågeställningar. Del ett handlar om 

hur texterna identifierar och dissimilerar utifrån klass och respektabilitet. Del två behandlar 

hur femininitet är viktigt för respektabilitet och hur texterna ger uttryck för eller motstånd mot 

femininitet. Del tre behandlar (hetero) sexualitet kopplat till respektabilitet.  

 

 

 

 

 

 

*dissimilera: att dissimilera innebär att försöka dölja någonting, i det här fallet en 

klasstillhörighet (Skeggs, 1999, s119). Det är denna förklaring som används i 

undersökningen. 
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TIDIGARE FORSKNING 
Vid presentationen av tidigare forskning har jag valt att dela upp internationell forskning och 

svensk forskning. Detta grundar sig i att jag vill göra det lättare att orientera sig i uppsatsen. 

Jag kommer att börja med att redogöra för den internationella forskningen som berör min 

undersökning för att därefter fortsätta med den svenska kontexten. 

Internationell forskning 
Det finns en hel del internationell forskning som berör mitt forskningsområde, d.v.s. hiphop 

kopplat till genus och klass. Den internationella forskningen rörande hiphop och genus 

handlar främst om ”black feminism” och behandlar oftast den amerikanska kontexten. Jag har 

valt att använda mig av tre utav dessa i mitt arbete, nämligen antologin Home Girls Make 

Some Noise: Hip Hop Feminism Anthology (D. Pough, Richardson, Durham, Raimist, 2007), 

From Black Power to Hip Hop : Racism, Nationalism, and Feminism (Hill Collins, 2006) och 

även Skeggs text ”Refusing to be Civilized : ”Race”, Sexuality and Power” (Skeggs, 1994). 

Dessa bidrag behandlar hip hop, genus, sexualitet och klass och är på så sätt användbara för 

mitt arbete. Varför jag har valt just dessa och inga andra internationella bidrag grundar sig på 

att jag anser att dessa ger ett bra fokus på kvinnor inom hiphop och hur de tar plats och 

motsätter sig normer på ett sätt som jag känner igen i svensk hiphop idag. 

I From Black Power to Hip Hop (2006) skriver Patricia Hill Collins bland annat om hur 

hiphopfeminism, som förklaras som att kvinnor inom hiphop generationen använder 

hiphopkulturen för att ifrågasätta misogyna idéer och beteenden (Hill Collins, 2006, s150), 

når ut till en bredare publik. Detta till skillnad från akademisk feminism, vilken oftast utgår 

ifrån ett vitt medelklassperspektiv som ofta är präglat av rasism och kolonialism och når 

därför inte ut till icke-vita kvinnor (Ibid, s185-186). Hiphopfeminism når ut till fler människor 

då den tar upp sociala problem som kan vara lättare att relatera till då den oftast inte utgår 

ifrån ett rasistiskt vitt medelklassperspektiv. Hill Collins menar också att hiphopkultur är en 

plats för personer som inte ges tillgång till högre utbildningar och när skolan inte längre är 

den plats där dessa människor lär sig om politik och läskunnighet tar massmedia vid och 

ersätter klassrummet. I detta avseende har hiphopkulturen spelat en viktig roll. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att även om hiphopkultur och rapmusik kan fungera som en plats för 

utbildning och igenkänning är genren inte helt oproblematisk då många rap-artister är 

misogyna. Därför är det viktigt att utveckla konstformen rap och all potential och makt den 

har till att nå ut till unga med feministiska budskap (ibid, s191-192). Denna text bidrar med en 

syn på populärkultur och massmedia som en plats för att nå ut med budskap och som en plats 
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för utbildning och igenkänning. Något jag anser är centralt för min undersökning då jag anser 

att musik har potential att bidra till olika samhällsförändringar och att svensk hiphop på 

många sätt kan tänkas göra det. 

Ytterligare internationell forskning jag anser vara användbar för mitt arbete är antologin 

Home Girls Make Some Noise  (D. Pough, Richardson, Durham, Raimist, 2007). I den 

argumenterar författarna för att ge uppmärksamhet och erkännande till kvinnor inom hiphop. 

Kvinnor som alltid funnits där men aldrig fått den uppmärksamhet de förtjänar. De kritiserar 

hiphopkulturen och ger perspektiv på frågor kring ras, klass, genus och sexualitet och 

undersöker kulturen kring hiphopfeminism. Home Girls Make Some Noise ställer frågor kring 

identitet, feminism, sexualitet, utbildning, agenda och plats. Antologin vill inkludera och 

identifiera kvinnor som alltid varit en del av hiphopkulturen samt kritisera både musiken och 

kulturen på vägen (D. Pough, 2007, ”Introduction”). Den del som jag finner intressant för mitt 

arbete är texten ”Proven presence: The Emerge of a Feminist Politics in Cuban Hip-Hop” som 

visar på hur kvinnor inom rap-genren på Kuba under nittiotalet kände sig stärkta av att ta upp 

frågor kring könsroller, sexualitet, stereotypifiering och feminism (Fernandes, 2007, s 6-7). 

Kvinnliga rappare på Kuba skrev om kvinnlig åtrå och materialiteten av den kvinnliga 

kroppen på sina egna villkor. Bland annat skrev artisten Magia texter om rätten till sin egen 

kropp och sexualitet samt bröt ned myter kring maskulinitetsideal. På Kubas hiphopscen 

under nittiotalet var även många kvinnor öppet identifierade som lesbiska, vilket utgjorde en 

viktig öppning då det kubanska samhället på många sätt var homofobiskt och queera kroppar 

fick sällan synas i media (Ibid, s12). Jag anser att denna text visar på hur hiphopen som genre 

kan ifrågasätta normer och ta ställning mot sexism och rasfrågor och även fungera stärkande. 

En ytterligare text som jag inspirerats av och valt att använda återfinns i antologin Dynamics 

of race and Gender: Some Feminist Interventions (Afshar, H & Maynard, M. Taylor & 

Francis, 1994). Skeggs har i den skrivit en text som heter ”Refusing to be Civilized : ”Race”, 

Sexuality and Power”. I den visar Skeggs hur kvinnliga svarta rappare, mer specifikt 

rapgruppen ”Bytches With Problems” (BWP), vägrar att vara civiliserade genom att de 

motsätter sig femininitetsdiskurser som handlar om att kvinnor inte ska uttrycka sin sexualitet. 

De hittar kraft i en sexualitetsdiskurs som vanligtvis objektifierar, tystar och diskriminerar 

kvinnor och gör den till sin egen. Bara namnet på gruppen visar hur de tar tillbaka och hittar 

kraft i ord som oftast används mot dem för att förtycka dem (bytches=beutiful-young-thing-

collage-honeys-en´-shit) (Skeggs, 1994, s 106-107). Det centrala i texten är att visa hur 

kvinnliga rappare motsätter sig den vita västerländska civilisationen som är grundad på slaveri 
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och kolonialism och undertrycker den kvinnliga sexualiteten genom moraliska diskurser, 

bland annat respektabilitet (ibid, s108). Detta bidrag är viktigt eftersom det visar hur kvinnliga 

rappare kan motsätta sig sociala och moraliska normer genom sin musik. 

Svensk forskning 
I den svenska kontexten finns det en del forskning som berör ämnet genus och populärmusik. 

En utav dessa är boken Rundgång Genus och populärmusik (Ganetz, Gavanas, Huss, Werner, 

2009). Boken fokuserar på genus och populärmusik i olika sammanhang, bland annat 

elektronisk dansmusik samt ungdomars musikanvändande (Ganetz, Gavanas, Huss, Werner, 

2009, s11). Författarna menar bland annat att respektabiliteten fortfarande är central för 

femininiteten och att det är just respektabilitet som gör att en kvinna som uppträder i 

offentliga rum fortfarande riskerar att bli betraktad som ett sexuellt objekt. Medan 

respektabiliteten förknippas med kvinnliga artister så förknippas manliga artister med 

autenticitet, vilket i högre utsträckning förknippas med positiva värderingar (ibid, s13-14). 

Bland annat har jag använt mig av texten ”Sluta kredda, börja bredda” (Huss, 2009) för att 

visa hur autenticitet förknippas med maskulinitet, medan femininitet förknippas med ”dålig 

kultur” (ibid, s212). Jag har också använt mig av texten ”Tolerant, fri och feminin” (Werner, 

2009) som visar på hur ”tjejig musik” anses mer trivial och ”killig musik” mer seriös (ibid, 

s36). För mig visar denna bok på hur femininitet och maskulinitet värderas olika inom 

populärkulturen och bidrar med en förklaring till varför och hur manliga och kvinnliga artister 

framträder på olika villkor. 

Inom svensk forskning och ämnet svensk hiphop kopplat till genus är Kalle Berggrens 

avhandling Reading Rap (2014) ett viktigt bidrag. I den analyserar Berggren svenska rap-

texter från 38 artister i Sverige och undersöker hur normer och diskurser kring maskulinitet, 

ras, klass och genus kan förstås och hur de är diskursivt konstruerade och förhandlande 

(Berggren, 2014, s 9). Avhandlingen består av fyra artiklar; ”Sticky masculinity”, ”Degrees of 

intersectionality”, ”No homo” samt ”Hip hop feminism in Sweden”. Artiklarna behandlar 

bland annat intersektionalitet och hur kvinnor förhandlar könsroller inom hiphop men även 

hur klass, ras och genus kan förstås i relation till maskulinitetsforskning i rap-texter (ibid, s17-

19). I artikeln ”Hip Hop Feminism in Sweden” diskuterar Berggren hur kvinnliga rappare 

intar en kvinnlig maskulinitet genom att rappa om att vara hård och våldsam och att med 

stolthet rappa om sexuell agens. Därmed motsätter de sig typiska femininitetsideal som 

innebär exempelvis passivitet (ibid, s 244). I ”Degrees of Intersectionality: Male Rap Artists 

in Sweden Negotiating Class, Race and Gender” visar Berggren bland annat på förortens 
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betydelse för svenska hiphop-texter (ibid, s203). För mig är Berggrens avhandling en viktig 

inspirationskälla då den fokuserar på just genus och svensk hiphop. 

Sammanfattning tidigare forskning 
Sammanfattningsvis har tidigare forskning berört ämnen som hur hiphopfeminism kan nå ut 

till fler människor och hur kvinnor inom den amerikanska hiphopkontexten bryter sociala och 

moraliska normer. Svensk forskning har berört hur populärmusik och maskulinitet kopplas till 

autenticitet samtidigt som femininitet kopplas till ”dålig kultur”. Den svenska forskningen har 

även visat hur svenska hiphopartister förhandlar positioner utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Det jag vill tillföra med min undersökning är hur kvinnliga rappare inom svensk 

hiphop genom låttexter förhandlar positioner och identifikationer rörande klass, femininitet 

och sexualitet. Det saknas ett fokus på enbart svenska kvinnliga rappare och det är den luckan 

jag vill börja fylla ut. Liknande undersökningar finns i den amerikanska kontexten på rap-

gruppen BWP, som jag visat ovan, men jag anser att hiphopscenen i Sverige kan visa på 

liknande sätt att motsätta sig snäva normer. Jag vill också bidra med ett klassperspektiv till 

den genusforskning som tidigare bedrivits inom populärmusiken. 

 

METOD & URVAL 
För att undersöka hur svenska hiphoptexter uttrycker klass, femininitet och sexualitet så har 

jag valt att göra en diskursanalys. Anledningen till det är mitt intresse av att se kopplingar 

mellan text och samhälle. Jag har valt att använda mig av just kritisk diskursanalys i mitt 

arbete på grund av att det är den form utav diskursanalys som ger tydligast ramar för 

tillvägagångssättet inför min analys. Jag uppskattar tanken av diskurser som både formas av 

och formar sociala strukturer och processer och att diskursiva praktiker både skapar och 

reproducerar maktförhållanden mellan olika sociala grupper. Även synen på diskursanalysens 

uppgift till att bidra till social förändring för mer jämlika maktförhållanden tilltalar mig 

(Winther Jörgensen, M. & Philips, L, 2000, s 68-69). 

I det här sammanhanget är diskurs något som både är konstituerad och som konstitueras. Det 

vill säga att en diskurs är en social praktik som formar den sociala världen samtidigt som en 

diskurs också formas av sociala praktiker. En diskurs fungerar också genom att spegla sociala 

strukturer och processer (Ibid, s 67-68). Winther Jörgenssen och Philips presenterar den 

kritiska diskursanalysen enligt Fairclough och visar på två sätt som Fairclough menar att 

diskurs kan användas på. Det sätt som jag tycker är mest beskrivande är att se på diskurs som 
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ett sätt att tala om något som ger betydelse utifrån ett speciellt perspektiv. Här ges exempel på 

hur en bestämd diskurs kan urskiljas från andra diskurser, som till exempel en feministisk 

diskurs eller en nyliberal diskurs. Vidare består diskurs för Fairclough enbart av lingvistiska 

element (Ibid, s 72). 

Vid en kritisk diskursanalys ska en fokusera på dels den kommunikativa händelsen, alltså 

språkbruket, som kan vara exempelvis en film, en intervju, ett tal mm. En ska också fokusera 

på diskursordningen, vilket betyder ”summan av de diskurstyper som används inom en social 

institution eller en social domän” (Ibid, s 73). 

 I Diskursanalys som teori och metod (Winther Jörgenssen, M & Philips, L, 2000) presenterar 

författarna en kritisk diskursanalys som grundar sig i teoretikern Norman Fairclough. Här 

visas hur Fairclough presenterar en tredimensionell modell för diskursanalys, som visar tre 

dimensioner av en kommunikativ händelse. Dimensionerna är: text, diskursiv praktik samt 

social praktik. Dessa delar ska analyseras separat. Vid analys av den diskursiva praktiken ska 

en fokusera på hur textförfattarna använder sig av existerande diskurser för att skapa en text 

och/eller hur mottagare också gör det i sin konsumtion och tolkning av texten. Vid analys av 

text ska fokus ligga på till exempel grammatik, metaforer och andra formella drag och hur 

dessa konstruerar diskurser. Den diskursiva praktiken medlar relationen mellan texten och den 

sociala praktiken. Enbart genom diskursiv praktik kan texter formas och forma social praktik. 

Vid den sociala praktiken måste en teori tas till hjälp eftersom det inte går att analysera den 

bredare sociala praktiken enbart med diskursanalys då social praktik innefattar både 

diskursiva och icke-diskursiva element (ibid, s 75). 

Metoden går ut på att försöka se de diskursiva praktikernas roll i social förändring samt i 

upprätthållande av social ordning. Genom att analysera konkreta fall av kommunikativa 

händelser som en del av diskursordningen ska en beskriva förhållandena mellan språkbruk 

och social praktik. Genom att varje kommunikativ händelse producerar eller ifrågasätter 

diskursordningen fungerar den som en form av social praktik; alltså formas och formar den 

kommunikativa händelsen den bredare sociala praktiken genom diskursordningen (ibid, s 76). 

Detta betyder att jag har att undersökt de tre dimensionerna när jag analyserat låttexterna. När 

jag undersökt den diskursiva praktiken har jag fokuserat på vilka diskurser texterna bygger på, 

några tydliga diskurser i min analys är motståndsdiskurser kring klass, femininitet och 

sexualitet. Diskurser som också analysen och frågeställningarna är uppdelade efter. Vid 

undersökning av text låg fokus på hur diskurserna förverkligades textuellt genom att 
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undersöka metaforer, grammatik osv. Därefter använde jag mig av Skeggs teori för att 

analysera den sociala praktiken. 

Etik kommer inte att diskuteras närmare i denna uppsats då jag gör ett arbete på ett offentligt 

material som alla kan ta del av. Däremot anser jag att det ändå är viktigt att tala om min egen 

position i förhållande till materialet och arbetet. Eftersom jag genomför en uppsats genom att 

använda mig av kritisk diskursanalys är det viktigt att jag är medveten om min egen roll och 

att jag aldrig kommer att kunna stå objektiv diskurserna jag tittar på. Att välja kritisk 

diskursanalys är också att välja att inte se på sig själv eller sitt arbete som politiskt neutralt 

utan snarare som politiskt engagerat och ha avsikten att bidra till social förändring (Ibid, s 70). 

Min roll är alltså inte att stå objektiv utan snarare att aktivt ta ställning för att bidra till social 

förändring och visa på hur svensk hiphop kan göra detta genom att motsätta sig normer. 

Artisterna vars texter jag har valt att analysera har jag valt för att de har uppmärksammats 

medialt, antingen som vinnare eller genom nomineringar på prisutdelningar eller genom andra 

mediala inslag som låtsläpp och medverkan i TV-program. Jag började mitt urval med att titta 

på Kingsizegalan 2015 för musikåret 2014 för att hitta artister som uppmärksammats och på 

så sätt välja ut texter från dem. Kingsizegalan är den enda svenska musikgala med fokus på 

hiphop. Den flyttade 2015 till Annexet globen och visas för allmänheten via streamingtjänsten 

TV4 play. Cleo och Kristin Amparo var nominerade i tre olika kategorier och Cleo var 

nominerad som soloartist i ytterligare en kategori. Joy var nominerad för årets genombrott och 

Silvana Imam var nominerad i tre olika kategorier (Kingsizemagazine, 2014-12-29). I 

kategorin årets låt var Linda Pira m.fl. vinnare för ”Knäpper mina fingrar (remix)” och Cleo 

tog hem vinsten för årets live (Kingsizemagazine, 2015-02-28). Linda Pira tog hem både årets 

hiphop/soul samt årets låt på p3 guld samma år (Sveries Radio, u.å). Samtidigt var Silvana 

Imam nominerad i två kategorier och Cleo i en kategori (Sveriges Radio, u.å.). Lilla Namo har 

inte nominerats på dessa galor men däremot har hon släppt två nya låtar under 2014. Hon har 

dessutom medverkat i SVT:s TV-serie ”Dom kallar oss artister” (Blixten & CO, u.å.) Med 

detta har jag sammanfattningsvis valt ut låtar utifrån artisterna Linda Pira, Silvana Imam, Cleo 

& Kristin Amparo, Lilla Namo och Joy. 

Urvalsprocessen anser jag visar på hur stort svensk hiphop blivit samt hur kvinnliga rappare 

idag ”tillåts” inta scenen, en scen som jag uppfattat anses vara mansdominerad. Kvinnliga 

rappare har såklart alltid funnits, men nu får de även synas. Varför jag har valt 2014 snarare 

än 2013, då flera av artisterna släppte ep:s, handlar om att fokusera analysen på nyare och 

färre låtar. Det blev även en lättare avgränsning att bara fokusera på ett år och då jag redan 
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innan urvalsprocessen tänkt ut ett par låtar att undersöka och dessa hade släppts 2014, blev det 

ett lätt år att fokusera på. Det jag fastnade för när jag innan urvalet bestämde mig för ett par 

av låtarna var just hur de fick mig att må och känna. Genom att dessa rappare med sin musik 

tog plats, uppvärderade sig själva och bad inte om ursäkt för att varken ta plats eller utöva en 

sexualitet märkte jag hur det fördes vidare till mig. Jag började fundera kring vad det var som 

gjorde att dessa låtar fick mig att må bra och hur stor kraft musiken verkligen kan få i det 

avseendet. Jag hade hört många av dessa låtar på radio innan en uppsats om hiphop ens var 

född i tanken och på något sätt har de etsat sig fast. Attityden och texterna gjorde mig 

intresserad! 

Jag har också valt att analysera enbart text och inte scenframträdanden eller musikvideor. 

Detta beror på att jag är intresserad av vad text kan berätta, utan andra visuella intryck. Att 

välja att inte analysera exempelvis framträdanden eller musikvideor kan vara en nackdel då 

det innebär att många andra uttryck och budskap kommer att förloras genom att en inte får 

möjlighet att se artisten själv framföra texten. Dock ser jag även fördelar att enbart fokusera 

på text. Dels har många av låtarna inte en officiell musikvideo och därför har jag tillgång till 

ett bredare material genom att utesluta musikvideor. Ytterligare en fördel anser jag vara att 

enbart musiken och texten, utan det visuella framträdandet tror jag lättare når ut till fler 

människor. För att ta del av visuella framträdanden måste en aktivt ta sig tiden till det, vare 

sig det handlar om att gå på konsert eller leta upp en video på nätet. En låt kan däremot spelas 

i bakgrunden på radion hemma, i affären, på krogen eller i en väns hörlur. Eftersom jag anser 

att musik har potential till förändring är det viktigt för mig att fokusera på att undersöka den 

form som lättast når ut. 

Texterna 
Mitt material består av sammanlagt åtta låttexter framförda av fem olika artister/samarbeten, 

dessa är: ”Knäpper mina fingrar (remix)” (Linda Pira mfl, 2014), ”Svär på min mamma” 

(Silvana Imam, 2014), ”IMAM” (Silvana Imam, 2014), ”Kattliv” (Joy, 2014), ”Min” ( Lilla 

Namo, Blen, 2014), ”Ny bil” (Lilla Namo, 2014), ”Vem E Han” (Cleo & Kristin Amparo, 

2014) och ”Gå På Salong” (Cleo & Kristin Amparo, 2014). 

Texterna analyseras inte var för sig utan delar av dem används för att besvara 

frågeställningarna. I vissa delar dominerar några texter, medan i andra delar finns flera med. 

Vissa texter är mer ”innehållsrika” än andra, beroende på längd och innehåll. Jag har ändå valt 

att ha med alla på grund av att jag vill ha ett bredare material. Själva transkriberingarna har 
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jag hittat på hemsidan http://genius.com/ och http://svenskalyrics.se/ och även försökt lyssna 

så att dessa stämmer genom streamingtjänsten Spotify. 

 

TEORI 
 

Eftersom syftet för undersökningen är att undersöka klass, femininitet och sexualitet så har 

jag valt att använda mig av Beverley Skeggs teori om att bli respektabel.  Mitt val baseras på 

att jag valde teorin efter att jag valt ut mitt material och började fundera över vad som var 

framträdande i texterna. Jag kom fram till att klass och genus var två viktiga diskurser i 

texterna och då Skeggs har skrivit om hur respektabilitet är en markör för just klass så ansåg 

jag att teorin skulle fungera bra till mitt material. En fördel med teorin är just fokusen på klass 

i genusteori eftersom klass är ett centralt begrepp inom hiphop. En nackdel med att jag har 

valt just denna teori är fokusen den har på subjektivitet och personlig erfarenhet, något som 

kan vara både svårt och problematiskt att försöka hitta enbart i text. Jag anser dock att teorin 

är användbar ändå då det går att hitta tecken på subjektivitet och erfarenhet i texterna. 

Teoretiska utgångspunkter 
Skeggs menar att det är just respektabilitet som är ett av de mest utmärkande tecknen på 

klasstillhörighet. I den ingår omdömen om klass, genus, ras, sexualitet samt hur grupper skiljs 

åt genom dess möjlighet att ge upphov till, motsätta sig och uppvisa respektabilitet. Skeggs 

vill återinföra klass i feministisk teori och gör detta genom att diskutera och använda 

begreppet respektabilitet som analysverktyg (Skeggs, 1999, s 9-11). 

Genom att referera till bland annat Finch (1993) och Nead (1988) visar Skeggs hur 

respektabilitet var viktigt för att klassbegreppet skulle växa fram, dels genom att tolka 

beteenden hos kvinnor och därefter dela in dem i grupper som antingen respektabla eller icke-

respektabla. Men respektabiliteten bedömdes även genom att tolka och bedöma kvinnors 

framställningar av femininitet, moral, utseende och andra visuella framställningar som hem 

och familjeliv, på så sätt klassbestämdes kvinnor utifrån respektabiliteten (Ibid, s11-12). 

Respektabilitet fungerar som någonting att sträva efter eftersom att inte vara respektabel är 

lika med att ha lågt socialt värde och svag legitimitet. På så sätt är respektabilitet en 

klassmarkör. Skeggs refererar till Strathern för att förklara hur respektabilitet förknippas med 

individualitet i kontrast till ”massornas bristande individualitet”. Respektabilitet blev en 

egenskap hos individer, närmare bestämt medelklassindivider, som avgränsades mot 

http://genius.com/
http://svenskalyrics.se/
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”massorna”. Detta grundades i en syn på moralisk auktoritet där vissa grupper ansågs kapabla 

till att vara moraliska medan andra behövdes kontrolleras. Dessa föreställningar om 

arbetarklassen som ”de andra” och en massa snarare än individer lever fortfarande kvar, trots 

att föreställningar om klass och klassförhållanden har förändrats över tid (ibid, s12-13). 

Skeggs teoretiska utgångspunkter grundar sig främst i Bourdieu och hans teori om kapital och 

klass. Skeggs förklarar den genom att referera till Moi (1991) som visar att Bourdieus teori 

grundas på tanken av att det finns fyra olika kapitalformer; ekonomiskt kapital, kulturellt 

kapital, socialt kapital samt symbolisk kapital. Teorin handlar om hur olika kapitalformer är 

fördelade och kan ge vinster och makt samt hur de rör sig i sociala rum. Ekonomiskt kapital 

handlar om inkomster och andra ekonomiska tillgångar. Kulturellt kapital förekommer i tre 

former; förkroppsligat kapital, objektifierat kapital och institutionerat kapital. Viktigt att 

poängtera är att kulturellt kapital endast kan användas som resurs i förhållande till andra 

kapitalformer. Socialt kapital handlar om relationer, grupptillhörigheter och förbindelser. Till 

sist är symboliskt kapital; när olika former av kapital erkänns och legitimeras blir de till 

symboliskt kapital då ”legitimering är den avgörande mekanismen i omvandlingen till makt”. 

En människas kapital ”förändras” beroende på socialt rum och vad som legitimeras i det 

specifika sociala rummet. Vi föds in i vissa sociala kapitalrelationer och vi träder in i 

nedärvda sociala rum redan från födseln. Detta betyder att vi ges tillgång till olika stora 

kapitaltillgångar och olika köns-klass-och raspositioner. Vi ärver också mening och innebörd 

som hör till de sociala positionerna vi föds in i. Det är de sociala positionernas inbördes 

relationer som ”avgör” vilka kapital som blir tillgängliga från de olika positionerna. Kön, 

klass, ras, sexualitet; alla dessa processer blir bestämda genom att levas och verka samtidigt, 

dessa är inte kapital om inte dessa värderas som kapital (Skeggs, 1999, s20-22). Skeggs 

beskriver det mest centrala i sin teori som tillgången till kunskap, kapital och förflyttning. 

Hon visar på ”hur en begränsad tillgänglighet är avgörande för subjektskonstruktionen”, alla 

positioner är inte tillgängliga för alla på lika villkor (ibid, s27). 

Klass och respektabilitet 
Jag har delat upp min analys i tre delar, indelade efter frågeställningarna samt utifrån 

diskurser uppfattat i texterna. Den första delen ska besvara frågan ”Hur identifierar och 

dissimilerar texterna positioner rörande klass och respektabilitet”? Delen behandlar hur 

texterna identifierar och dissimilerar klass samt kulturellt kapital. Kapitalet som 

arbetarklasskvinnor har tillgång till i sina sociala positioner och genom kulturella 

representationer har de svårt att använda sig av på grund av sin klassposition, kapitalet blir 
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därmed begränsat och utan symbolisk legitimitet. Klass handlar på så sätt om erfarenheter av 

uteslutning från fält där de kan omvärva sitt ärvda kapital till kapital som ger legitimitet. (ibid, 

s 153-154). 

Skeggs menar att klass är avgörande för subjektivitetskonstruktionen. En klasstillhörighet kan 

exempelvis visa sig genom ansträngningar för att visa att en inte är arbetarklass. På så sätt kan 

en disidentifiera och dissimilera en klassposition. Dissimulation innebär att försöka dölja, 

exempelvis en sjukdom eller i det här fallet, en klasstillhörighet (Ibid, s119). Skeggs visar 

även på hur olika typer av förbättringar kan göra att en rör sig bort från kategorin arbetarklass. 

Förbättring är ett medel för att ge ett högre värde till sitt kulturella kapital utanför det lokala 

området. Exempelvis är utbildning ett medel för att omvandla kapital till en ekonomisk resurs 

(på arbetsmarknaden) eller femininitet ett medel för att få tillgångar på äktenskapsmarknaden. 

Denna ”förbättringsdiskurs” handlar om att kulturellt kapital skapas och visas upp och klass 

konfigureras genom att visa skillnader mellan de som inte kunde/ville förbättra sig med de 

som gjorde det. Skeggs refererar till Bourdieu (1986) för att förklara hur distinktioner ständigt 

förökar sig. Kvinnorna i Skeggs undersökning visste till exempel exakt vad de inte ville vara, 

men inte lika exakt vad de egentligen ville vara. Genom olika medier och i viss mån kontakt 

med medelklassmänniskor tar kvinnorna del av den kunskap som krävs för att vilja motsätta 

sig arbetarklassen. Medelklassmänniskorna de hade kontakt på befann sig oftast i någon slags 

auktoritär position jämte dem själva (en position de själva inte hade tillgång till). Även 

kroppen klassas och är en av de främsta klassmarkörerna. En respektabel kropp ska vara vit, 

avsexualiserad, hetero-feminin och (oftast) medelklass (ibid, s 133). Genom att referera till 

Bartky (1990) visar Skeggs att kvinnor är dömda att misslyckas med alla femininitetskrav 

som ställs inför en idealfemininitet vilket medför skam för dess brister. Något som tydligt 

syns då kvinnorna i undersökningen känner fruktan över andras kroppar då de inte vill vara 

som dem. Framställningar av kvinnor som ”släpper taget” och inte är ideala, har flottigt hår 

och ”inte bryr sig” om sitt utseende är avskräckande och ett vanligt sätt att framställa 

arbetarklassen på. Genom att positionera sig själv som annorlunda än dem kan en ta avstånd 

och distansera sig från ”den kvinnan” (ibid, s133-134). Skeggs refererar till Tennenhouse 

(1987) som menar att ”klass betecknas av att man genom elegans och förfining dissimilerar 

sin arbetarklasstillhörighet och simulerar medelklasstillhörighet” (ibid, s 136). Genom att veta 

vad för kulturellt kapital som är medelklass kan en konstruera sig själv bort från arbetarklass 

och mot medelklass. Exempelvis via kläder men även andra kulturella referenser som tecken 

för att visa att en inte är arbetarklass (ibid, s 139). 
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Respektabel femininitet 
Den andra delen i min analys behandlar femininitet som kulturellt kapital och hur 

konstruktionen av femininitet är avgörande för respektabilitet. Frågeställningen jag besvarat 

är ”Hur förhåller sig texterna till en respektabel femininitet”? Skeggs menar att femininitet 

alltid är knutet till klass och att vara, bli och utöva femininitet skiljer sig mellan olika kvinnor 

beroende på klass, ålder, ras och nation (Skeggs, 1999, s 158). Historiskt sätt visar Skeggs 

genom att referera till en mängd olika forskare att femininitet historiskt kopplats med vit 

överklass och medelklass och hade mycket att göra med att likställa beteende med utseende. 

Ideal som innefattade sexuell korrekthet, lugn, passivitet och osjälvständighet kodades som av 

högt värde och alltid respektabelt. Femininitet kunde betraktas som en egendom genom vilken 

vita medelklasskvinnor kunde bevisa sin respektabilitet. Respektabilitet och femininitet blev 

en markör och ett redskap att konstruera skillnad mellan kvinnor och genomsyrades av en 

mängd olika maktaspekter såsom klass. Arbetarklasskvinnor blev ”de andra”, sexuellt 

avvikande och femininitet var aldrig möjlig; och därför inte heller respektabilitet (ibid, s 158-

159). 

”Arbetarklasskvinnors förhållande till femininiteten har alltid uppstått genom att vulgariteten 

tillgripits” (Skeggs, 1999, s160) och det är just för att slippa positionen som vulgär som en 

kan göra investeringar i femininitet för att visa upp en respektabilitet. Utseende och 

uppförande är också mycket viktigt för respektabiliteten (Ibid, s161). 

Respektabilitet och sexualitet 
Den sista delen i min analys kommer att behandla sexualitet och om hur arbetarklasskvinnor 

förknippas med en farlig och avvikande sexualitet och står konstant inför en sexualisering. Jag 

har undersökt frågeställningen: ”Hur kan texterna både reproducera och motsätta en 

respektabel position utifrån sexualitet. Här vill jag även belysa hur skam kring kropp och 

sexualitet kan verka kontrollerande. 

Skeggs menar att både det materiella och det institutionella är centralt i konstruktionen av 

sexuell subjektivitet. Heterosexualitet är ingen kategori som en arbetarklasskvinna vill 

förknippa sig med då hon inte vill bli klassad som sexuell. Samtidigt som just heterosexualitet 

förknippas med respektabilitet till skillnad mot till exempel lesbiskhet eller andra 

”farliga/perversa” sexualiteter, vilka förknippas med arbetarklasskvinnor. På så sätt blir 

heterosexualiteten både normaliserande och marginaliserande för arbetarklasskvinnorna. 

Heterosexualiteten blir ytterligare ett sätt att åtskilja människor och reproducera ojämlikhet, 
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då kvinnor redan är inplacerade i fack som respektabla och icke-respektabla och kan inte inta 

heterosexualiteten på lika villkor (ibid, s189-190). 

Heterosexualiteten ges legitimering genom att reproduceras och repeteras samt genom att alla 

andra ”alternativ” inte får synas eller medvetet tystas ned och görs icke-legitima. Det är 

heterosexualitetsdiskursen som bestämmer och ger vissa ”rätta” former av sexualitet giltighet. 

Skeggs refererar till Adkins (1995) som anser att heterosexualitet är en form av kapital. 

Heterosexualitet som kapital, sammankopplat med olika positioner såsom klass, ras och kön 

kan medföra privilegier. I Skeggs undersökning var det inga svårigheter för kvinnorna att se 

på sin sexualitet som en ekonomi; det köps, säljs, krävs och avstås och ses som ett uttryck för 

de ojämlika maktförhållanden de befinner sig i. Skeggs menar alltså att sexualitet och kön är 

materiella praktiker och olika diskurser, betydelser och positioner hjälps åt för att konstruera 

det könade, sexuella subjektet. Dessa positioner och diskurser står ofta i motsättning till 

varandra och vi har inte alla samma tillträde till ”diskurspositionerna” (ibid, s192-194). 

Heterosexualitet (tillsammans med femininitet) fungerar som ett sätt att göra 

arbetarklasskvinnor till ”de andra” och förknippas med respektabilitet. Det heterosexuella, 

respektabla subjektet definieras mer genom vad det inte är och fungerar på så vis 

normaliserande; det respektabla subjektet är alltså inte arbetarklass, svart eller lesbiskt (Ibid, 

s195-196). 

Sexualitet kopplas också ihop med skam, visar Skeggs genom att referera till Elias (1991) 

”skam ger upphov till det ultimata tvånget” och detta leder till försvarslöshet. Även Bartky 

(1990) refereras till och menar att skam är ”att ängsligt uppfatta sig själv som bristfällig eller 

förminskad”, samt att ett av de mest lömska sätten att få kvinnor att kontrollera och reglera 

sina kroppar är just genom skamdiskursen. Skam handlar om medvetenhet mot sociala normer 

och att låta andras omdömen av en erkännas. Skeggs refererar vidare till Martin (1989) för att 

visa hur skamkänslor och strävan efter respektabilitet gör att kvinnor konstruerar sin 

sexualitet och sina kroppar som någonting utanför sig själva och därmed i behov av kontroll. 

Sex kan fungera skamligt genom att det kan få en att tvingas ”inse vad en egentligen är” och 

på så sätt ta avstånd från sex eller med hjälp av känslorna av skam lyckas hålla ihop sin 

respektabilitet. Många kvinnor kan känna att de inte har rätt till att vara sexuell eller uppleva 

sig själv som ett sexuellt subjekt. Skeggs refererar till Griffin (1994) som menar att tecken för 

sexualitet sprider sig till andra tecken som högljuddhet, vulgaritet, öppenhet, slöhet och att 

detta har att göra med att distanseringen av arbetarklasskvinnor som ställs utanför (ibid, s 197-

200). 
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Sammanfattning teori 
Skeggs visar hur respektabiliteten genomsyrar alla aspekter av en kvinnas liv, från hur hon 

blir betraktad och kategoriserad till hur hon känner inför sig själv. Kopplat till klass så är 

respektabiliteten viktig för subjektivitetskonstruktionen. Respektabilitet är en position en 

strävar efter för att uppnå värde och legitimitet. När det kommer till femininitet är 

respektabilitet central för att framstå som ”en riktig kvinna” och genom att göra investeringar 

i femininitet kan en nå en respektabel position. Förhållandet mellan respektabilitet och 

sexualitet är komplicerat då en respektabel kvinna ska vara heterosexuell men får samtidigt 

inte förknippas med sexualitet. Sexualitet förknippas även med skam och kan göra att kvinnor 

tar avstånd från sexualitet eller rätten till att vara sexuella subjekt. 

 

ANALYS 
Analysen är indelad i tre delar med syfte att besvara mina tre frågeställningar. Alla delar 

analyseras utifrån Faircloughs tredimensionella modell som presenterats i boken 

Diskursanalys som teori och metod (Winther Jörgenssen, M &Philips, L, 2000) där jag tittar 

på den diskursiva praktiken, text och social praktik. Eftersom jag inte tar hänsyn till vem som 

framför texterna (förutom att jag inte ville analysera texter framförd av män), vilken klass den 

identifierar sig med eller hur den känner inför sin egen text är det svårt att till fullo använda 

sig av Skeggs teori som på många sätt utgår ifrån subjektivitet och erfarenhet. Jag har därför 

fått avgränsa mig till delar jag kan applicera som uttryck på femininitet och respektabilitet 

samt uttryck på kapital och sexualitet. Jag har även tagit mycket hjälp av tidigare forskning 

för att kunna genomföra analysen till fullo. Jag har tolkat dessa texter som motstånd till 

respektabilitetsnormer. Texterna visar upp det ”farliga” med arbetarklassen i positiv 

bemärkelse, ber inte om ursäkt, är högljudda och kan framstå som vulgära, sexuella, och 

farliga utan skam. 

Del ett (Klasskamp) handlar om hur texterna ger uttryck för klass genom olika referenser till 

olika kulturella kapital och på så sätt hur rapparna dissimilerar och disidentifierar sig men 

även hur de identifierar sig med en klassposition. Där visar jag hur rapparna för en klasskamp 

genom identifikation och avstånd. Del två (Femininitet) behandlar hur texterna uttrycker och 

motsätter sig femininitet samt hur rapparna kan inta en kvinnlig maskulinitet i motsättning till 

den respektabla femininiteten. I den sista delen av analysen (Sexualitet) visar jag hur texterna 

uttrycker sexualitet och genom det hur de motsätter sig normer kring respektabilitet. Samtidigt 
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vill jag belysa hur vissa av texterna reproducerar bilden av heterosexualitet medan andra 

motsätter sig den bilden genom att visa ”alternativ”. 

KLASSKAMP 
I denna del har jag undersökt hur texterna identifierar och dissimilerar positioner rörande 

klass och respektabilitet. Skeggs visade i sin undersökning hur klass blev synligt genom 

ansträngningar att inte vilja visa sig som arbetarklass och kvinnorna i undersökningen tog 

gärna avstånd från att positioneras som arbetarklass. Något som inte är konstigt då 

associationer till arbetarklass historiskt sätt handlat om det som är värdelöst, smutsigt och 

farligt (när beteckningen används om kvinnor) (Skeggs, 1999, s 119). Jag menar att det går att 

se ett motstånd mot detta i texterna jag undersökt. Istället för att försöka passera som 

medelklass eller dissimilera en arbetarklasstillhörighet så visar texterna uttryck på just de 

tecken på arbetarklass som kvinnorna i Skeggs undersökning försökte dölja, exempelvis 

högljuddhet, sexualitet och att ta plats genom att inte vara passiv. På så sätt kan en uppfatta 

hur texterna snarare visar en identifikation med arbetarklassen och ett avståndstagande från 

medelklassen just för att bryta dessa negativa associationer.  

Jag och min clique 

Ingen dick, vi river hela klubben 

Fånga allas blick med sjuka trix för vi lever för stunden 

(Linda Pira mfl, ”Knäpper mina fingrar (remix)”, 2014.). 

Denna vers visar hur ”jaget” tillsammans med hennes gäng bestående enbart av kvinnor 

(ingen dick) river hela klubben och fångar allas blickar. De går in, tar plats, lever för nuet och 

gör saker som ingen glömmer utan att bry sig om rykte, respektabilitet eller 

femininitetsdiskurser. På så sätt visar de upp sig på ett sätt som inte är förenligt med diskurser 

kring respektabilitet eller klass, utan snarare ett beteende som associeras med 

arbetarklasskvinnor utan värde och legitimitet. Här identifierar de sig med just det som 

Skeggs menar att en vill dölja och dissimilera för att kunna passera som medelklass. Genom 

att ta plats och vara högljudda och samtidigt göra det med stolthet visar det på hur texten 

bryter nedvärderingen som historiskt sätt förknippats med egenskaper och beteenden kring 

arbetarklasskvinnor. 

Jag vill även visa hur texterna inte bara visar upp en identifikation med tecken som associerats 

med arbetarklassen utan även hur texterna kan visa på avstånd till medelklassen. I texten till 

”Ny bil” (Lilla Namo, Ny Bil, 2014) som jag visar nedan tar Lilla Namo avstånd, inte från en 
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arbetarklasstillhörighet utan snarare från en medelklasstillhörighet genom att identifiera sig 

med det utanför normen och ta avstånd från det ”innanför”. 

Snackar ett språk som du inte känner till 

Känner för många du inte vill känna till 

(Lilla Namo, ”Ny bil”, 2014). 

Språket du inte känner till skulle kunna vara (gatu)slangen som är ständigt återkommande i 

Namos texter. Det kan också ses som en metafor till den segregerade förorten. ”Du” blir då en 

person som inte känner till detta, en medelklassperson som varken kan förorten eller språket. 

Att känna för många du inte känner till tolkar jag som att Namo spelar på uppfattningen av att 

”orten” och arbetarklassen är farliga och ställer sig som en av dem och tar på så sätt avstånd 

från normen.  

Du är lantis jag är lammkött 

Du är hipster jag är ort 

(Lilla Namo, ”Ny bil”, 2014). 

Även i denna rad från samma låt visar Namo ett avståndstagande. I det här fallet mot 

”hipsters” och ”lantisar”. Att ta avstånd från ”hipsters” och ”lantisar” tolkar jag som att ta 

avstånd från ”den svenska medelklassen” och med det allting som verkar som norm i 

samhället. Att själv identifiera sig som ort blir då ett tydligt ställningstagande och en markör 

för hur Namo väljer att inte dissimilera en tillhörighet till orten utan snarare uppvisa en stolt 

identifikation som utgår från ett avståndstagande från medelklass och norm. Hon positionerar 

sig som en av ”de andra” genom att hon är ”ort”, då blir hon en av dem som av samhället 

ställs utanför som farliga, annorlunda och avvikare. 

Genom att referera till Warde (1994) diskuterar Skeggs om hur klasstillhörighet snarare 

handlar om erfarenheter av uteslutning och förluster snarare än att försöka hitta gemensamma 

nämnare för en viss klass. Skeggs menar vidare att kvinnorna utesluts för att de inte har 

tillgång till de resurser som krävs för att vara något annat än arbetarklass. Genom att visa på 

kvinnors vägran att mätas utifrån klasstillhörighet visar Skeggs hur klass är ständigt 

närvarande för hur de lever sina liv. Klass präglar subjektivitetskonstruktionen och handlar 

om ojämlikhet och exploatering (Skeggs, 1999, s 120-121). Ett exempel på hur klass kan 

prägla subjektivitetskonstruktionen finner vi återigen i Lilla Namos ”Min”. Låten tolkar jag 
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som en kärlekslåt till ”orten” där hon gång på gång visar hur det har präglat henne att växa 

upp där. 

Du snackar högt och folk hör dig 

Men ingen lyssnar  

(Lilla Namo, Blen, ”Min”, 2014). 

Om det är en kärlekslåt till orten, vilket är min tolkning, kan detta vara en metafor för att 

”orten” skriker för att berätta om hur det ser ut där; kanske med klassklyftor, segregation, 

eller en ilska mot bilden av förorten som en farlig plats. Att ingen lyssnar kan innebära att 

”orten” inte har det kapital som krävs för att uppnå värde och legitimitet och på så sätt bli 

hörda. Berättelsen, verkligheten och människorna ges inte möjlighet att omvandla sitt 

kulturella kapital till symboliskt kapital genom klasstillhörigheten och det blir ingenting värt 

eftersom det inte ges legitimitet. 

Folk kollar snett när du inte är här 

(Lilla Namo, Blen, ”Min”, 2014). 

Detta är en rad från samma låt och handlar om att folk kollar snett när Namo är i fel kontext, 

hon passar inte in. Någonting som också är klassbundet och erfarenhetsrelaterat. Här visar 

Namo att genom att tolkas som arbetarklass och från orten så kollar folk snett när hon är 

någon annanstans. På så sätt visar texten hur klass handlar om erfarenheter och 

subjektivitetskonstruktioner. 

Underskatta inte gatusnacket som har skapat mig 

(Lilla Namo, ”Ny Bil”, 2014). 

Denna rad från låten ”Ny bil” visar också på hur klass präglat subjektivitetskonstruktionen, 

men här tar det en positiv vändning. Att inte ”underskatta gatusnacket” tolkar jag som ett sätt 

att uppvärdera och ta tillbaka den legitimitet som det anses att arbetarklassen eller förorten 

inte har. När jag tolkar förorten som en metafor till arbetarklass eller i alla fall som ett avstånd 

till medelklass och norm tar jag avstamp i Berggrens text ”Degrees of Intersectionality: Male 

Rap Artists in Sweden Negotiating Class, Race and Gender” (2013). I den visas bland annat 

hur förorten porträtteras i den svenska hiphoptexten ”Tre Gringos” (Just D, 1995/1996). 

Förorten konstrueras som någonting annorlunda, och ställs mot den vi-identifierade vita 

innerstan i Stockholm. Förorten utmärks av att vara annorlunda och långt bort. Berggren 

bygger sina resonemang på bland annat Molina (2005) och talar om förorten i relation till ras 
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och kolonialism, en exotiserad plats där distans skapas mellan människor som bor i innerstan 

och människor som bor i förorten. De som bor i förorter konstrueras som konstiga, 

annorlunda icke-svenskar. Berggren visar också på andra exempel på (mer vanlig) 

antirasistisk svensk hiphop där plats och var en kommer ifrån blir väldigt viktigt och påtagligt. 

Genom att referera till Forman (2002) visas att representera en plats eller en ort blir en 

respons på just den rasifierade stigmatiseringen av olika platser och är vanligt förekommande 

inom hiphopkultur. Berggren refererar även till Ahmed (2010) för att visa på att med stolthet 

representera en förort eller plats inom svensk hiphop kan fungera som en motpol till sociala 

normer som kopplar ihop ”de andra” med känslor som olycka samtidigt som sociala normer 

kopplas ihop med känslor som lycka och glädje. Genom att stolt representera någonting som 

vanligtvis kopplas ihop med negativa känslor fungerar hiphopen som ett sätt att utmana 

normer kring lycka (Berggren, 2014, s201-203). Jag menar att förorten även kan representera 

klass och en klass utanför den normativa medelklassen. Genom att texter som ”Ny bil” och 

”Min” uttrycker en positiv identifikation med förorten så fungerar det på samma sätt. Att visa 

upp positiva identitetskänslor med det som sociala normer menar är negativt. På så sätt menar 

jag att jag kan använda en positiv identifikation med ”orten” som en metafor till en positiv 

identifikation med arbetarklass och ett avståndstagande till normen medelklass och de sociala 

normer som associerar både förorten och arbetarklassen till negativa känslor. Jag vill också 

poängtera att trots att ”orten” och förorter har fått stå ihop-klumpade i min text så vill jag 

belysa att jag inte ser på dem som en plats, de har snarare fått symbolisera en syn på förorter 

som på många sätt är snäv. Förorter är platser, med olika innehåll och olika förutsättningar. 

Vidare är en annan tydlig klassmarkör kroppen. Genom kroppen kan människor uttrycka sig 

själva inför andra. Kroppen behandlas som ett kulturellt kapital som det investeras i och som 

betraktas (Skeggs, 1999, s 134-135). Vissa av texterna talar om utseende och stil; att se ut som 

pengaregn eller vara het, snygg och sexig. Stil och mode kan associeras med arbetarklass och 

står i kontrast till smak och respektabilitet. En kan även använda andra markörer för smak och 

stil för att markera klass, som opera eller andra finkulturella referenser (ibid, s 139). Ett 

exempel från texterna som behandlar andra referenser än stil och utseende är Silvana Imams 

låt IMAM (Silvana Imam, IMAM, 2014). Jag tolkar det som att Imam använder sitt kulturella 

kapital för att uttrycka klass och även för att kunna uttrycka sig själv inför andra. 

Don't fuck with us 

Vi slänger deuces up och målar himlen i röd ton 

Till tonerna av Fairuz 
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När dom är redo att mörda sin egen bror som Kain och Abel så vi lever utanför ramen 

Se oss skriva på den nya Iliaden 

Nya Bibeln nya Koranen! 

åker shotgun som om vi vore adel men vi är inte Inget blått blod 

Ingenting är konstgjort 

Vi är araber! 

Simone de Beauvoir soldater 

Så dom vill döda oss 

Men dom är satan 

Och vi är awesome 

Och vi lyser ingenting för ytliga typer 

Låt stå i hieroglyfer 

(Silvana Imam, ”IMAM”, 2014). 

I detta stycke visar Imam upp kulturellt kapital i form av kunskap om Illiaden, Simone de 

Beauvoir, hieroglyfer m.m. Samtidigt visar hon på ett avståndstagande från överklass (adel) 

och kungahus (inget blått blod) och ”ytliga typer” och identifierar sig med ett ”vi” som står 

utanför dem. Imam visar här hur hon, trots sitt kulturella kapital, inte vill ta del av medelklass 

eller övre klasser, hon tar medvetet avstånd från det trots att hon med sitt kapital nog ”passar 

in” eller kanske ”är” medelklass. Att måla himlen i röd ton kan ses som en metafor för att 

rösta rött, en politisk åskådning till vänster. Något som också innebär en klasskamp där en kan 

ta avstånd från högre klasser. ”Åker shotgun som vi vore adel, men vi är inte” tolkar jag som 

att Imam intar platser hon inte ”bör”, eller beter sig på ett sätt som inte är förväntat av henne 

på grund av exempelvis kön eller klass men hon/ de gör det ändå och tar på så sätt plats och 

låter sig inte tystas ned, i linje med den klasskamp jag beskrev i början. ”Simone de Beauvoir 

soldater” tolkar jag som ett uttryck för feminister men det kan också vara ett uttryck för 

socialister som för en feministisk kamp. De, blir då klassamhället och patriarkatet som vill 

döda dem och tysta ned dem (dem = kvinnor/arbetarklass). Genom att referera till både bibeln 

och koranen visar texten på en kamp som inte är väst-centrerad utan mer global och står upp 

för kvinnor över hela världen. Denna text är inte lätt och för att förstå den måste en själv 

inneha en del kulturellt kapital som krävs för att förstå alla referenser. Trots att texten säger 

sig nå ut och föra en allmän klasskamp kan det vara svårt för människor som inte har tillgång 
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till det kulturella kapital som krävs att förstå. ”IMAM” fungerar därför inte som många andra 

texter som talar utifrån erfarenhet, denna talar utifrån text och teori. Patricia Hill Collins 

menar att kvinnor inom hiphop generationen kan använda sig av just populärkultur för att nå 

ut med sin (akademiska) kunskap om feminism istället för att vända sig mot akademiska rum 

för detta. Hiphopen och annan populärkultur blir då en plats för att nå ut till mycket fler 

personer. På så sätt byts klassrummet ut mot media som tar över rollen för utbildning av olika 

slag (Hill Collins, 2006, s 191). Därför kan Imams text fungera upplysande och utbildande 

trots att den kan vara svår att förstå. Att Imam rappar om att leva utanför ramen tolkar jag som 

ytterligare ett avståndstagande från normen och en positiv identifikation med det utanför. 

Vare sig det är klass, genus, religion etc., vilket tyder på en ovilja att genom kulturellt kapital 

uppnå värde. 

Kleopatra, lika många tjänstemän 

Styr med hela facking handen som en dirigent 

Hur många shunnos verkar avis 

Festar sönder stället så en nykterist blir bakis, aa visst 

Mina ord hettar munnen som wasabi 

Vad sa vi? Backa bak från henne hon är farlig 

Man kan fråga sig om min stil är laglig 

Får allt som jag pekar på för jag är boss bitch 

(Linda Pira mfl, ”Knäpper mina fingrar (remix)”, 2014). 

Detta stycke är hämtat från ”Knäpper mina fingrar (remix)” och visar på hur stil och mode 

men även andra kulturella kapital kan användas för att uttrycka sig själv och en 

klassidentifikation. Kleopatra är en referens till en kvinna med makt, något som kan tolkas 

som att hon har lika mycket makt som Kleopatra eftersom hon kan styra och ställa med killar 

och få vad hon vill ha. Det är många män som är avundsjuka på henne på grund av den 

makten. Trots att metaforen går till en kunglighet så visar texten motstånd mot ”högre 

klasser” genom att visa tecken på kaos (festa sönder stället), våldsamhet och olaglig stil. En 

olaglig stil tolkar jag som en icke-respektabel stil, en stil som gör att folk vänder sig om då 

den inte är socialt accepterad (alltså inte laglig). Att ha en icke-socialt accepterad stil tolkar 

jag som ett avståndstagande till den respektabla stilen som förknippas med en 

medelklasstillhörighet. Här visar texten på att respektabilitet inte är eftersträvansvärt utan en 
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kan få som en vill ändå. En kan tolka det som att texten tar avstånd och motsätter sig alla 

moraliska diskurser som kontrollerar dem. De ställer sig utanför normer, i och med att visa på 

hur en kvinna kan ta för sig och uttrycka sig och ändå uppnå makt. Skeggs har visat att 

kvinnliga rappare står inför ett val; att antingen anpassa sig efter civilisationssystemet eller 

totalt motsätta sig alla moraliska diskurser som kontrollerar dem (Skeggs, 1994, s 111). 

Denna text, tillsammans med exempelvis ”IMAM”, visar på hur kvinnliga rappare motsätter 

sig moraliska och kontrollerande diskurser och på så sätt också motsätter sig 

civilisationssystemet dessa diskurser verkar inom. 

Ytterligare ett exempel från ”Knäpper mina fingrar (remix)” på hur text kan göra motstånd 

mot kontrollerande diskurser är: 

Ring på varje fing värda ingenting 

Nu till min poäng: jag ser ut som pengaregn 

Jag vet att vi kommer olägligt - känns det tungt? 

Jag kommer bli väldig odräglig om en liten liten stund 

Mutar in tum för tum av era rum 

Medan ni kämpar för att komma underfund 

(Linda Pira mfl, ”Knäpper mina fingrar (remix)”, 2014). 

Att ”se ut som pengaregn” skulle kunna vara en metafor för medelklass/överklass men genom 

att visa att ringarna på hennes fingrar inte är värda någonting (ekonomiskt/symboliskt kapital) 

så passar hon egentligen inte in. Att mata in tum för tum av era rum tolkar jag som att hon/de 

tar över rum och platser de egentligen inte har tillgång till. Detta kan tolkas som en form av 

klasskamp där dessa rappare intar rum de inte ”bör” ha tillgång till men de gör det ändå. De 

motsätter sig sociala normer och ställer sig utanför dem. De är medvetna om var de ”får vara” 

men struntar i det och på så sätt för de en klasskamp mot nedvärdering. Att också bete sig 

odrägligt och komma olägligt utan att be om ursäkt visar också på att medvetet bete sig på ett 

sätt som inte är förenligt med respektabilitet. 

Genom att referera till Bourdieu (1986) menar Skeggs att arbetarklassen alltid döms och 

positionsbestämts och är aldrig fria från sina egna tvivel och andras övervakning. De får 

därför inte tillgång till det sociala rummet på samma sätt då de bryr sig om hur andra uppfattar 

dem när det gäller exempelvis smak. De har varken tillgång till det kulturella kapitalet som 

behövs eller kunskapen. Skeggs refererar till Kuhn (1995) som menar att klass handlar om 
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känslan i huden, psyket och kärnan i det egna varat och att en vet att en är värdelös bara 

genom att veta att en befinner sig i ”fel” klass. Vidare menar Skeggs att genom att försöka 

passera som medelklass utgör de inget motstånd mot klassystemet utan reproducerar just de 

hierarkier som nedvärderar dem. (Skeggs, 1999, s 146-147). 

Kvinnorna från Skeggs undersökning uttrycker en vilja att inte passera som medelklass fullt ut 

eftersom de äcklas av vissa stereotypa medelklassdispositioner, positioner som ser ned på dem 

och ger dem blickar. En önskan att passera handlar om en önskan att bli värdesatt snarare än 

att verkligen ”vara” medelklass (Ibid, s154). Texterna kan uppfattas som en del i den 

klasskamp som Skeggs visat att kvinnorna i sin undersökning för. En klasskamp för att 

övervinna en nedvärdering och avlegitimisering av klasspositioner.  Det hiphop-texterna gör 

till skillnad mot kvinnorna i Skeggs undersökning, är att de för sin klasskamp genom att 

uppvärdera egenskaper som tidigare ansetts ”arbetarklassiga” och därmed värdelösa istället 

för att försöka hitta värde i att passera och anamma ”medelklassighet”. De visar att de inte 

bryr sig om att de övervakas och inte heller känner de sig värdelösa utan snarare helt rätt trots 

att de inte passar in i respektabilitetsnormer. De försöker inte att dissimilera en 

klasstillhörighet. De visar snarare upp en positiv identifikation med arbetarklassen och ett 

avståndstagande från medelklass och andra ”högre” klasser. Men dessa kamper, trots att de 

ser olika ut, menar jag strävar efter samma sak; att bryta nedvärdering. 

FEMININITET  

I denna del har jag undersökt hur texterna förhåller sig till en respektabel femininitet. Som jag 

nämnde ovan är kroppen ett säte för klassmarkering. Kroppen och kläder är också ett sätt att 

uttrycka femininitet, menar Skeggs och refererar till Bourdieu (1986). Att vara fysiskt 

attraktiv kan fungera som kroppsligt kapital (Skeggs, 1999, s 164). Att uttrycka femininitet 

och attraktivitet genom stil och kläder är dock endast en lokal praktik och det är inte säkert att 

detta leder till ett betydande symboliskt kapital. Stil anses dock inte vara någonting som kan 

kontrolleras och övervakas av medelklassmänniskor utan det är en kompetens som snarare 

förknippas med arbetarklassen som medelklassen inte har någon kunskap om. Utseende, stil 

och mode kan då bli ett sätt att känna sig bra, höja självkänslan och ett sätt att känna 

samhörighet, intimitet och beundran visar Skeggs och refererar till Williams (1961,1980). 

Williams menar även att detta också kan leda till en känsla av otillräcklighet och fruktan av 

att inte ha rätt kunskap eller visa rätt stil och på så sätt är stil, mode och utseende inte helt 

oproblematiskt trots att det inte ska uppfattas som trivialt utan snarare av stor betydelse (ibid, 

s 167). Jag anser att texten till ”Gå på salong” (Cleo & Kristin Amparo, 2014) uttrycker det 
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viktiga med att skapa egna rum där stil och utseende får stå i centrum. Texten visar på hur 

sådana praktiker kan höja självkänslan och skapa samhörighet. Jag anser också att detta är en 

text som lyfter upp typiskt feminina praktiker till något betydelsefullt men även hur 

femininitet konstrueras som ett sätt att stärka en vänkrets eller solidaritet mellan människor. 

Jag gör mig fin (på salongen) 

Jag plockar bryn (på salongen) 

Gör manikyr (på salongen) 

Fixar frisyr (på salongen) 

Det är så skönt att kliva in och bara slappna av 

I alla världens städer är salongen vår att ha 

Här faller burkar ner till marken och vi snackar skit 

Jag möter mina syrror, här är alla varandra lik 

(Cleo, Kristin Amparo, ”Gå på salong”, 2014). 

Det går även att notera hur texten reproducerar en respektabel femininitetsdiskurs genom att 

visa det som naturligt och självklart att plocka bryn, göra manikyr och så vidare om du är 

kvinna. Den respektabla femininiteten är en femininitet som handlar mycket om att bry sig om 

sitt utseende och att ta avstånd från ”de andra” kvinnorna som inte kan visa upp dessa tecken 

för femininitet, som att ha flottigt hår och inte bry sig (Skeggs, 1999, s 133). Det är här (på 

salongen) en möter andra kvinnor och kan känna sig ”hemma” i att utföra dessa 

femininitetsuppvisanden. Samtidigt kan texten också förstås som ett sätt att uppvärdera det vi 

ser som typiskt kvinnligt, det som ofta nedvärderas och upplevs som onödiga praktiker. 

Texten visar hur femininitet kan fungera värdefullt och skapa ett separatistiskt rum utan män. 

Det kan också tolkas som ett separatistiskt rum från medelklass och överklass då de inte anses 

ha koll på stil och mode. Jag tolkar den dock som klassöverskridande. ”Jag möter mina syrror, 

här är alla varandra lik” ser jag som ett sätt att visa solidaritet med varandra. Att enas som 

kvinnliga subjekt utan män, blir ett sätt att bortse från klass och dela erfarenheter utifrån att 

leva som ”kvinna”. Dock vill jag belysa problematiken kring huruvida det går att enas under 

ett förtryck (patriarkatet) när det ser så annorlunda ut för olika människor. Men jag menar 

ändå att texten uttrycker att salongen blir en plats för kvinnor att förenas där de kan bortse 

från klass och enas under gemensamma nämnare och därmed se likheter snarare än olikheter. 

Trots sin inkluderande ton så måste det ändå påpekas att ”Gå på salong” även verkar 
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exkluderande för personer som varken identifierar sig som kvinnor eller män, något som jag 

upplever är vanligt i majoriteten av texterna jag analyserat. 

En annan klassmarkör som kan uppfattas i samma text uttrycks genom ekonomiskt kapital: 

Jag blir en ny på salongen, det är ganska dyrt på salongen 

Men jag får extrapris på salongen så du kan få rabattkuponger 

(Cleo, Kristin Amparo, ”Gå på salong”, 2014). 

Här uttrycker texten hur att ”gå på salong” är en dyr praktik som endast ges tillgång till 

människor med ekonomiskt kapital. Vidare när texten uttrycker att ”jaget” gärna delar med 

sig av rabattkuponger tillåts en klass utan ekonomiskt kapital att ges tillgång till samma rum 

som de med ekonomiskt kapital. På så sätt blir ”salongen” ett uttryck för att gemensamt 

samlas; en klassöverskridande arena. 

Även om femininitet är viktigt för att inta en respektabel position menar Skeggs att 

omvårdnad definierar vad det innebär att vara respektabel (Skeggs, 1999, s 176). Omvårdnad 

är ett feminint kulturellt kapital och genom det kan en åstadkomma respektabilitet. 

Omvårdnadsdiskursen är ständigt övervakad och kvinnorna måste konstant visa på sina 

omvårdnadsegenskaper för omvärlden. På så sätt är denna diskurs alltid övervakad och 

kontrollerad av andra (ibid, s 116-117).  Jag har upplevt att många av texterna positionerar 

”jaget” som farliga och våldsamma. Jag tolkar detta som ett motstånd till 

omvårdandsdiskursen samt den respektabla femininiteten. Här vill jag komplettera Skeggs 

teori med Berggrens resonemang kring kvinnlig maskulinitet inom hiphop. I artikeln ”Hip 

Hop Feminism in Sweden: Intersectionality, feminist critique and female masculinity” (2014) 

visar Berggren hur femininitet förhandlas inom hiphop. När Berggren diskuterar kvinnlig 

maskulinitet handlar det om hur maskulinitet uttrycks genom tecken på hårdhet, aggressivitet 

och våld, till skillnad mot att fokusera maskulinitet till en viss sorts kropp. Begreppet kvinnlig 

maskulinitet visar Berggren är ursprunget från queer-teorin som kopplar bort maskuliniteten 

från ”manliga kroppar” och tillåter maskulinitet att utövas av alla kroppar (Berggren, 2014, s 

244-245). Kvinnlig maskulinitet kan också uttryckas genom att en kvinna intar en ”manlig 

position” när det kommer till att ragga. Här visar Berggren ett exempel på Lilla Namos låt 

”Haffa Guzz” (2012) där Namo intar en kvinnlig maskulinitet när hon rappar om att ragga på 

tjejer. Detta, menar Berggren, är dock lite problematiskt då det riskerar att reproducera 

stereotypa uppfattningar om kön (ibid, s 246). Jag menar alltså att texterna kan uttrycka ett 

motstånd mot omvårdnadsdiskursen genom att inta en kvinnlig maskulinitet. 
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Ah mina tjejer är som fucking militärer 

Dom krigar för å få mig längst fram på konserten 

Ah mina tjejer är fucking revolutionärer 

Vi kastar molotovs 

Och ni är inte som nån av oss 

(Silvana Imam, ”Svär på min mamma”, 2014). 

Genom att likställa ”sina tjejer” med militärer och revolutionärer som kastar molotovs så 

motsätter sig Imam femininitet och omvårdnad genom att inta en kvinnlig 

maskulinitetsposition genom att koppla kvinnor till ”typiskt manliga” praktiker samt olika 

typer av våld och hårdhet. 

Även från Lilla Namos låt ”Ny bil” kan vi uppfatta diskurser om våld och att positionera sig 

själv som farlig: 

Sov med ena ögat öppet 

Jag kan verka snäll 

Men djävulen på min axel är min spegelbild 

Helt vild 

Du vägrar möta mörkret för 

Jag är din hotbild 

(Lilla Namo, ”Ny bil”, 2014). 

 Att positionera sig själv som helt vild, en djävul och ett hot ställer sig Namo utanför en 

femininitetsdiskurs som annars kräver att hon är omvårdande och passiv och intar istället en 

kvinnlig maskulinitet. 

Kastar shuno som en docka, chockad av min vodoo 

(Linda Pira mfl, ”Knäpper mina fingrar (remx)”, 2014). 

Raden kommer från ”Knäpper mina fingrar (remix)” och visar på en våldsamhet. Texten visar 

på hur ”jaget” gör som hon vill med killar (vill inte ha dem eller använder dem och slänger 

bort dem). På så vis motsätter den sig omvårdnadsdiskursen inom femininiteten genom att 

inta en kvinnlig maskulinitet genom att visa sig vara våldsam men även genom sättet hon 

använder killar som hon vill. 
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Texterna visar inte bara tecken på att helt och fullt motsätta sig femininitet och omvårdnad. 

En del av texterna kan också reproducera bilden av femininitet. Tidigare visade jag på hur 

”Gå på salong” kan göra båda och nu vill jag visa på hur Joys låt ”Kattliv” (Joy, Kattliv, 

2014) också kan både motsätta sig och reproducera en diskurs kring femininitet. 

Jag må ha en pussy men jag är fan ingen 

(Joy, ”Kattliv”, 2014). 

När Joy rappar att hon har en pussy men är ingen kan det tolkas det på flera olika sätt. Jag 

menar att hur än ordet kan tolkas reproducerar texten femininitet. Genom att rappa om att hon 

må ha en pussy, hon må ha en fitta eller må vara kvinna (alla kvinnor har inte en fitta men jag 

använder det som min tolkning) men att hon själv inte är det, ställer hon sig utanför normen 

kring hur femininitet ska framföras. Hon kritiserar inte femininitetsdiskursen mer än att visa 

att hon inte vill ta del av den; hon ställer sig utanför femininitetsdiskursen utan att ifrågasätta 

den. På så sätt reproduceras femininitetsdiskursen men samtidigt tar Joy själv avstånd från att 

positioneras där, vilket kan bidra till en nedvärdering av femininitet. Jag tolkar texten som att 

Joy menar att hon är kvinna men beter sig inte som det på grund av att det är bättre att vara 

någonting annat. 

min attityd kan inte tyglas - fuck you din jävla slyna 

(Joy, ”Kattliv”, 2014). 

Denna rad är hämtad från samma text och visar upp ett motstånd till femininitetsdiskursen 

genom att visa på ”attityd”, ett beteende som inte är förenligt med varken respektabilitet eller 

femininitet utan snarare en kvinnlig maskulinitet. 

Att använda sig av ord som exempelvis ”slyna” eller andra ord som vanligtvis används för att 

nedvärdera kan ha olika betydelser beroende på hur dessa används. Ett sätt att ”ta tillbaka” 

nedvärderande ord kan vi se i versen nedan från ”Knäpper mina fingrar (remix)”: 

Jag är ingen brud som leker följa John 

Jag skiter i vad Simon says det spelar ingen roll 

Så var beredd att va på språng 

Alla vänder rygg och sviker dig någon gång 

Jag är en bitch med attityd 

Mamma skapade mig 
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Jag säger black bitch stereotyp 

Sharkeisha - se mig och fly 

Vill off the tv jag flödar 

För knark och pengar jag dödar 

Jag slaktar allt i min väg 

Ja allt för nöjet jag prövar 

(Linda Pira mfl, ”Knäpper mina fingrar (remix)”, 2014). 

Jag vill här belysa hur Joy, som även rappar denna vers, positionerar sig själv som ”en bitch 

med attityd” samt ”black bitch stereotyp”, till skillnad mot hur hon använde ”jävla slyna” i 

texten innan. Skeggs visar med hjälp av rap-gruppen BWP om hur att ta tillbaka språk som 

vanligtvis nedvärderar och göra det till sitt eget kan fungera stärkande och är samtidigt ett sätt 

att utmana språket som används för att definiera dem (Skeggs, 1994, s107). På liknande sätt 

visar även Fernandes (2007) hur rappare från ”Oye Habana”, en kvinnlig rapgrupp från Kuba, 

också motsätter sig stereotypa negativa beskrivningar om svarta kvinnor genom att lyfta upp 

skönheten i ”afro-features” och styrkan hos svarta kvinnor (Fernandes, 2007, s 14). ). Att 

rappa om sig själv som ”en bitch med attityd” och ”black bitch stereotyp” kan ses som ett sätt 

att ta tillbaka en terminologi som vanligtvis används för att nedvärdera och att istället välja att 

identifiera sig med den positionen i positiv bemärkelse. Också detta menar jag är ett sätt att 

utmana femininitetsdiskurser eftersom att våga ta plats och inte be om ursäkt inte ingår i den 

respektabla femininiteten. Det gör inte heller icke-vita kroppar och genom att Joy i denna vers 

rappar om en stolt svart kropp tar hon avstånd från en respektabel position direkt. I denna vers 

ser vi också hur Joy inte låter sig styras av normer ”jag är ingen brud som leker följa John” 

hon vill inte följa samhällets normer, i vilka femininitet ingår. Hon ingår också i en 

våldsdiskurs där hon intar en kvinnlig maskulinitet genom att göra sig till farlig och våldsam 

genom raderna ”se mig och fly” & ”för knark och pengar jag dödar”. 

Sammanfattningsvis har jag i detta kapitel belyst hur texterna kan motsätta sig en respektabel 

femininitet för att antingen identifiera sig med egenskaper och beteenden som vanligtvis 

kopplas samman med arbetarklassen som sexuella och högljudda men också hur texterna kan 

ersätta en respektabel femininitetsposition med en kvinnlig maskulinitet där de positionerar 

sig själva som våldsamma och farliga. Men varför är det så viktigt för dessa rappare att ta 

avstånd från femininiteten? Som Skeggs har visat så är femininitet en snäv kategori, en 

kategori som ständigt övervakas och aldrig fullt ut kan nås vilket sätter press och lägger skam 
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på dess brister (Skeggs, 1999, s133). Detta är en anledning till varför det kan uppfattas ett 

motstånd mot femininitetskrav i texterna. Men jag tror att det även har att göra med 

musikindustrin och synen på autenticitet och hur autenticitet kopplas till maskulinitet och på 

så sätt ger maskulinitet högre legitimitet än femininitet. 

I Rundgång (2009) har Huss skrivit en text som heter ”Sluta kredda, börja bredda: Om genus 

och genre i svensk mainstream” trots att denna text mycket litet belyser genren hiphop så 

menar jag att argumenten är detsamma. I en intervju med Pia Kalischer, musikansvarig för SR 

P3 diskuterar Huss om hur ”god” populärkultur tillsammans med trovärdighet och kvalitet 

kopplas ihop med maskulinitet och manliga normer och ”dålig” populärkultur kopplas ihop 

med femininitet (Huss, 2009, s 211-212). Något som även blir tydligt i Werners text 

”Tolerant, fri och feminin! Tonårstjejers musiksmak och skapande av identitet” ur samma 

bok. Werner visar i en undersökning om tonårstjejer och musikanvändning på hur RnB och så 

kallad ”kommersiell hiphop med glada melodier” ansågs vara tjejig musik som behandlade 

ämnen som ansågs lättare och mer triviala som kärlek, pengar och fest. Killmusik var den 

”tyngre” hiphopen vars texter berörde ”viktigare”, tyngre ämnen som politik och sociala 

orättvisor (ibid, s36). Genom att referera till Glendhill (1997) visar Werner på hur äkthet 

förknippas med en viss typ av maskulinitet och äkthet värderas i sin tur högre än den feminint 

kodade underhållningskulturen (ibid, s 42-43). Med detta vill jag visa varför det kan vara 

viktigt för artisterna att inta en viss typ av maskulinitet för att kunna erhålla en autenticitet 

inom genren, en autenticitet som blir omöjlig att nå genom femininitet. 

SEXUALITET 
I den sista analysdelen har jag undersökt hur texterna både reproducerar och motsätter en 

respektabel position utifrån sexualitet. Skeggs skriver om hur positioner och reaktioner på 

sexualitet förmedlas via respektabilitet och hur arbetarklasskvinnor kan bli både 

marginaliserade och normaliserade genom heterosexualitet i och med rädslan att bli 

förknippade med det sexuella. Respektabilitet blir ett sätt att legitimera, upprätthålla och göra 

skillnader mellan olika sexuella praktiker. Medan heterosexualitet normaliserats historisk sätt 

har arbetarklasskvinnor förknippats med sexuella praktiker som farliga och avvikande. Även 

lesbiskhet går in här som något icke-respektabelt (Skeggs, 1999, s189). Att visa upp en 

sexualitet har historiskt sätt varit kopplat till ”de andra”, en praktik till för de icke-respektabla. 

Genom att lesbiska kvinnor kopplats till arbetarklasskvinnan som redan var starkt 

sexualiserad, sexualiserades även lesbiska kvinnor och uppfattades inte som ”riktiga kvinnor” 
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utan som farliga icke-kvinnor. På så sätt visar Skeggs hur (hetero)sexualitet tillsammans med 

femininitet formade arbetarklasskvinnor till ”de andra” (ibid, s 195-196). 

Vid analysen av dessa hiphoptexter har jag märkt en annan syn på sexualitet. Sexualitet är 

ingenting texterna försöker dissimilera utan snarare rappas det om sexualitet som någonting 

en äger och använder som en vill. Att öppet visa sig sexuell upplever jag var ett relativt 

vanligt inslag i texterna. Texterna visar ingen rädsla med att förknippas med det sexuella och 

med det förknippas med ”de andra”. Istället visar texterna upp en sexualitet som vill ta plats 

och synas. Skeggs har också visat hur sexualitet sprider sig in i andra tecken som högljuddhet 

och vulgaritet (Skeggs, 1999, s200) något som också är vanliga inslag i texterna. Genom att 

texterna gärna uttrycker dessa saker så visar det på hur de inte bryr sig om att uppfattas som 

sexuella. Jag tolkar det snarare som en vilja att uppfattas som sexuella där de inte vill dölja 

utan snarare framhäva sin sexualitet. På samma sätt som de inte vill dölja en klasstillhörighet 

eller i alla fall möjligheten att uppfattas som arbetarklass så försöker de inte att dissimilera en 

sexuell position. Snarare identifierar de sig som sexuella subjekt och kan därigenom försöka 

skapa upprättelse och legitimitet med att vara ”som de egentligen är” och inte genom att 

försöka passera som någonting annat. På så sätt blir att visa sexuell agens och visa upp 

sexualitet på egna villkor också ett sätt att föra klasskamp mot att uppnå legitimitet och värde 

och att bryta nedvärdering. 

I den tidigare delen visade jag hur rapparna intar en kvinnlig maskulinitet i kontrast till den 

respektabla femininiteten. Dels menar jag att det berodde på att femininitet som kategori är 

snäv och kontrollerande men även att det kan vara nödvändigt för att tas på allvar i och med 

att maskulinitet förknippas med mer seriositet och äkthet. Här vill jag visa hur maskulinitet 

även kan intas för att rappa om sexualitet. Skeggs visar i texten ”Refusing to be Civilized: 

”Race”, Sexuality and Power” (1994) att kvinnliga svarta rappare använder sig av och 

försvagar ett ”maskulint språk” som också innebär objektifiering och erövring, eftersom det är 

genom maskuliniteten som är det enda sättet för kvinnor att uttrycka sexualitet med makt. 

Detta används för att hota den moraliska sociala ordningen. Rapparna intar en 

maskulinitetsposition genom att förflytta sig från femininiteten som passiva mottagare av 

maskulina framträdanden till en plats där de kan investera nya meningar i den maskulina 

sexuella diskursen. Skeggs refererar även till Audre Lorde (1984) och hennes definition av 

”masters tools”, där en använder sig av maskulinitetens språk för att neka dess makt att 

positionera kvinnor som objekt (Skeggs, 1994, s 113-114). Exemplen nedan visar hur 
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rapparna intar en maskulin position och hur de visar upp sexuell agens och på så sätt för en 

kamp för att bryta nedvärdering och uppnå legitimitet. 

För här finns en oändlig dragningskraft, osande kärlekssaft 

En oanständing parningsnice, men vem fan e han 

Gör mig stark, gör mig svag, ger orgasm i varje andetag 

(Cleo, Kristin Amparo, ”Vem e han”, 2014). 

 

Hon sa vi borde leka klädpoker 

Och jag har redan lite kläder på mig 

Hon försöker slita blicken men det går sådär 

Ta av dig innan jag kan ta på dig 

(Silvana Imam, ”Svär på min mamma”, 2014). 

 

Två - Jag var ung o kåt, kunde vart igår, nyfikenheten gjorde att jag särade mina lår 

(Joy, ”Kattliv”, 2014). 

Texterna visar på hur rapparna uttrycker en öppen sexualitet och identifierar sig som sexuella 

subjekt snarare än sexualiserade objekt. Jag tolkar dessa texter som att visa upp sexualitet utan 

att skämmas och gör det med hjälp av ett ”maskulint språkbruk”. Skeggs refererar till bland 

annat Bartky (1990) och Elias (1991) som visar på hur just skam fungerar som en slags 

kontroll och övervakning av kroppar samt att erkänna sig vara ”den andre” framkallar just 

skam (Skeggs, 1999, s197). I texterna har jag uppfattat en diskurs kring skam som inte 

handlar om att själv känna skam. Detta tolkar jag som ett motstånd till synen på sexualitet och 

identiteten som ”den andre” som skamfull. Att visa att en inte känner skam fungerar dels som 

ett sätt att inte tillåta någon eller något (samhället) ha kontroll över din kropp. Den är din. Att 

inte känna skam visar även på sexuell agens. Att rappare motsätter sig både diskurser kring 

femininitet och sexualitet visar Skeggs i ”Refusing to be Civilized : ”Race”, Sexuality and 

Power” (1994). Genom att analysera rapgruppen BWP visas hur gruppen motsätter sig 

moraliska diskurser kring femininitet och sexualitet genom att rappa öppet om sexualitet med 

agens och makt (Skeggs, 1994, s106).  

Shuno vi plockar dem, ingen skäms  
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Haffla hela natten, tänker aldrig gå hem 

(Linda Pira mfl, ”Knäpper mina fingrar (remix)”, 2014). 

Att ”plocka shunos” kan tolkas som att ragga på killar. Att rappa om att plocka shunos utan 

att skämmas ses som en liten grej. Det är vardagsmat och ingenting att skämmas över. 

”Haffla” är ett slanguttryck för att festa och genom att rappa om att plocka shunos utan att 

skämmas och festa och aldrig gå hem tolkar jag som att uttrycka begär och sexualitet som 

någonting roligt och på deras villkor. Raden ”tänker aldrig gå hem” visar på hur det är de 

själva som bestämmer när/om de ska sluta, ingen annan, varken personer eller sociala normer. 

Vidare menar Skeggs att när kvinnliga rappare uttrycker sexualitet som någonting njutbart 

och roligt så positionerar de sig själva direkt mot en civilisation, ”god smak” och artigt 

beteende. De blir farliga eftersom de förkroppsligar hotet mot moral och social ordning 

(Skeggs, 1994, s113). Skeggs menar även att kvinnliga rappare tar kontroll över sin egen 

sexualitet genom att positionera sig i den krävande positionen snarare än det mottagande och 

på så sätt definierar de sig själva och sin sexualitet. Hon visar genom exempel från 

rapgruppen BWP hur de använder ”explicit” sexuellt språk för att ta tillbaka sin sexualitet och 

uttrycka begär (ibid, s114). Jag menar att liknande språk kan uppfattas exempelvis i texten till 

”Vem e han” (Cleo & Kristin Amparo, 2014). 

Jag vill se dig utan tröjan som du svettas i 

Om inte nu, så snälla, knulla mig i nästa liv 

Du kan vara vem du vill, snubben från klubben 

Och tjaba som jag haffar som jag knullar för stunden 

(Cleo, Kristin Amparo, ”Vem e han”, 2014). 

Cleo rappar om hur hon vill ha sex med en kille hon sett på en klubb. Det spelar ingen roll 

vem han är bara hon får ha sex med honom. Något som tydligt visar på sexuell agens utan att 

skämmas samtidigt som hon positionerar sig i en position som uttrycker begär snarare än att 

vara det som begärs. 

Sujatha Fernandes visar i texten ”Proven Precence: The Emerge of a Feminist Politics in 

Cuban Hip-Hop” (2007) hur rap är en plats där manligt definierade idéer om sexualitet och 

den kvinnliga kroppen ständigt är närvarande men det är även en plats där dessa idéer blir 

ifrågasatta och där alternativa berättelser uttrycks i den allmänna diskursen av just kvinnliga 

rappare. Rap-scenen på Kuba förändrades under nittiotalet så att kvinnor inom genren fann 
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stryka i att ta upp ämnen som rör sexualitet, feminism, könsroller och stereotypifiering 

(Fernandes, 2007, s 7). Vidare visar Fernandes hur kvinnliga rap-artister fortsätter att 

förhandla positioner kring sexualitet och makt och tar plats som sexuella subjekt och inte som 

objekt. En annan viktig aspekt inom den kubanska hiphopen är att många kvinnliga rappare 

öppet identifierade sig som lesbiska vilket i sin tur ledde till en viktig öppning i det annars 

homofobiska samhället (ibid, s12). Det finns tydliga kopplingar mellan hiphop-scenen på 

Kuba på nittiotalet och den i Sverige idag med avseende på hur kvinnliga rap-artister 

förhandlar positioner kring sexualitet och makt i en genre som annars upplevs vara manligt 

definierad och att sexualisera kvinnliga kroppar. Att kvinnliga artister tar plats som sexuella 

subjekt och inte sexualiserade objekt tror jag är en viktig utveckling. Jag ser också en viktig 

punkt i betydelsen av att många kvinnliga rappare öppet identifierade sig som lesbiska på 

Kuba. Trots att det svenska samhället anses vara tolerant och öppet så tror jag att det ändå är 

viktigt att text kan förmedla någonting annat än just heterosexualitet. Enligt Skeggs så ges 

heterosexualitet legitimitet och värde just genom att vara det enda alternativ som visas och 

repeteras medan alla andra alternativ fråntas legitimitet genom att inte synas (Skeggs, 1999, 

s192). I majoriteten av texterna jag har analyserat uppfattar jag en reproducering av 

heterosexualitet utan utrymme för alternativ. Något som är problematiskt och tråkigt då 

texterna kan utmana normer på så många andra sätt. Dock har jag hittat ett par undantag: 

Jag är stjärna ingen kändis 

Alltså ärligt jag är inte straight jag är lesbisk walla 

(Silvana Imam, ”Svär på min mamma”, 2014). 

 

Ärligt, shuno eller gäri 

Spelar ingen roll för det är orten jag är kär i 

(Lilla Namo, Blen, ”Min”, 2014). 

Genom att Imam och i viss mån Namo rappar om lesbisk eller ”könlös” kärlek och att Imam 

öppet identifierar sig som lesbisk gör att texten blir mer inkluderande och direkt tar avstånd 

från en heteronorm där heterosexualiteten är det naturliga, normala och det enda som blir 

representerat. På så sätt funkar dessa texter också som stärkande feministiska texter som tar 

avstånd från heteronormativitet. Detta visar hur hiphop, trots ryktet som sexistiskt och 

mansdominerat, kan bidra till alternativa berättelser kring både, klass och sexualitet i syfte att 

bryta en nedvärdering. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur låttexterna uttrycker klass, femininitet och 

sexualitet och för att försöka besvara detta använde jag mig av Skeggs teori om 

respektabilitet. Jag ville göra denna undersökning eftersom jag har uppfattat en förändring i 

hiphopscenen i Sverige idag men även för att jag anser att det saknas forskning som fokuserar 

på svenska kvinnliga rappare i relation till genus och klass. 

Avslutningsvis vill jag även återkoppla till metoden. Jag har gjort en diskursanalys där jag 

använt mig av Faircloughs tre dimensioner när jag analyserat texterna. Syftet med att använda 

diskursanalys som metod var att se kopplingar mellan text och samhälle. Den kritiska 

diskursanalysen valde jag för det mer konkreta tillvägagångssättet, men för mig handlade det 

också mycket om det politiska syftet. Eftersom kritisk diskursanalys utger sig för att inte stå 

objektiv utan snarare ta ställning för ”den svagare parten” så ansåg jag att det var en lämplig 

metod för min undersökning. De tre dimensionerna har jag analyserat genom att först 

fokusera på diskursordningen i den diskursiva praktiken genom att hitta tydliga diskurser och 

teman i låttexterna. De mest framträdande som jag delat upp hela min analys efter är 

motståndsdiskurser kring klass, femininitet och sexualitet. Låttexterna är en del av 

diskursordningen och dessa kommer antingen producera eller ifrågasätta diskursordningen. I 

mitt fall har låttexterna ifrågasatt diskurser kring klass, femininitet och sexualitet till stor del, 

medan en del har reproducerat diskurser kring heterosexualitet och femininitet. Vid analysen 

av text har jag tolkat texternas metaforer och omskrivningar som exempelvis ”blått blod” som 

en metafor till kungahus, ”olaglig stil” till en inte socialt accepterad stil, ”målar himlen i röd 

ton” som vänsterpolitik etc.  Vid den sociala praktiken har jag använt mig primärt av Skeggs 

teori om att bli respektabel för att förstå och genomföra analysen eftersom social praktik 

innefattar både diskursiva och icke-diskursiva element. Den sociala praktiken både formar 

och formas av den kommunikativa händelsen. I min undersökning har jag tolkat det som att 

den sociala praktiken formar låttexterna i och med att många av texterna reproducerar en 

heteronormativ sexualitetsdiskurs men att låttexterna i sin tur har format den sociala praktiken 

runt materialet genom att bidra till en motståndsbild av andra diskurser, till exempel kring 

klass. De diskursiva praktikernas roll i social förändring är vad metoden går ut på. I social 

förändring och i politiskt syfte har texterna motsatt sig sociala och moraliska normer kring 
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respektabilitet som rör klass, femininitet och sexualitet. Dessa texter anser jag bidrar till social 

förändring genom att visa ett motstånd mot dessa snäva normer och även genom att 

uppvärdera och legitimera egenskaper och beteenden som associeras med lågt värde och 

arbetarklass. De uppvärderar arbetarklass, kvinnor, sexualitet och vågar motsätta sig normer 

som vanligtvis begränsar kvinnor. Genom att använda mig av dessa verktyg från den kritiska 

diskursanalysen och ha ett diskursanalytiskt politiskt syfte anser jag att den kritiska 

diskursanalysen fyller sitt syfte. 

Med hjälp av Skeggs teori och tidigare forskning om hiphop har jag kommit fram till att 

kvinnliga rappare under musikåret 2014 gjorde motstånd mot de snäva normer som 

respektabiliteten innebär i sina låttexter. Låttexterna uppvärderade egenskaper som förknippas 

med en arbetarklasstillhörighet som att exempelvis ta plats eller uttrycka sin sexualitet. 

Texterna tog avstånd från medelklass och uppvisade en stolt identifikation med exempelvis 

”orten” och annat som kan kopplas till en identifikation med arbetarklassen. Jag har också 

visat, i enighet med Skeggs, hur klass är viktigt för subjektivitetskonstruktionen med känslor 

som att inte passa in och att stå utanför. Många rappare intog en kvinnlig maskulinitet genom 

att uttrycka våld och positionera sig själva som farliga för att motsätta sig snäva normer kring 

femininitet. De intog även en maskulin position för att med språket kunna uttrycka sexualitet 

med makt. Många av texterna uttryckte dock en heteronormativ sexualitet och gav på sätt 

heterosexualiteten legitimitet genom att inte visa några alternativ. Det fanns ett fåtal undantag, 

vilka blir otroligt viktiga i och med att verka inkluderande och visa på någonting annat än 

heterosexualitet. 

Som slutsats anser jag att dessa resultat kan fungera feministiskt genom att visa på hur dessa 

hiphoptexter gör motstånd mot snäva sociala och moraliska normer kring respektabilitet. På 

samma sätt som Patricia Hill Collins menar att massmedia kan ta skolans plats för utveckling 

av politik och läskunnighet för personer som inte har tillgång till skolan av olika anledningar 

och att hiphopen kan användas som ett forum för att nå ut med feminism speciellt till de 

personer som vanligtvis inte inkluderas i den vita medelklassfeminismen (Hill Collins, 2006, s 

192). Det jag har visat med min undersökning är just hur feminism kan nå ut genom andra 

plattformar som i det här fallet hiphop och att texter och uttryck inte måste vara uttalat 

feministiska för att fungera feministiskt. I och med att dessa hiphoptexter gör motstånd mot 

normer kring sexualitet, klass och femininitet tror jag att de kan bidra till större 

samhällsförändringar. Genom att få folk att tänka, lyssna och genom att ge människor 

alternativ till hur en kan vara och uttrycka sig, bidrar dessa texter och rappare till ett motstånd 
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och en kamp för att uppvärdera människor och egenskaper som anses ha lågt värde och sakna 

legitimitet. 

En intressant aspekt i denna undersökning som jag inte fick plats att analysera var kopplingen 

mellan respektabilitet och ras och etnicitet, någonting som är centralt i både teorin och många 

utav låttexterna. Ytterligare vore det intressant att gå vidare med en analys kring språk och 

slang och dess koppling till klass och hiphop musik i stort, då slang är centralt i många utav 

låttexterna. Efter denna textanalys skulle det till sist vara intressant att undersöka 

scenframträdanden och musikvideor för att analysera hur just positioner kring klass, 

femininitet och sexualitet förhandlas i dem för att se om de krockar med texterna eller om de 

följer varandra. Genom en efterföljande analys av det så kan en fånga in mycket av det som 

går förlorat genom att enbart analysera text. 
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