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”Yo, from off the sidewalk I grab the mic and talk 

Born nineteen-sixty-five in the state of New York 

My name is Kris Parker, KRS-One for short 

I slap up crews and rock parties for sport 

Lived on the streets about eight years straight 

There I got my education and learned to debate 

So when I pick up the microphone I know what I'm sayin 

Education doesn't come from simply obeyin 

the curriculum, of the school criteria 

In fact what I learned I found inferior 

I'm not a Muslim but I do support them 

My Father in heaven taught me and taught them 

I'm not a Christian, but I won't diss em 

I'm not a Jew, I don't practice Judaism 

I'm not a Buddhist, but Buddha's a master 

I don't eat beef pork nor Diet Shasta 

Reason for this is very simple indeed 

When it comes to music everybody's in need”  

 

 

 

 

 Boogie Down Productions; låten ”Ya Know the Rules”, albumet Edutainment, 1990 
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Abstrakt 
 

Detta är ett resultat av ett forskningsarbete jag genomförde under hösten 2013. Jag undersökte 

Stockholms sociala streetdancekultur och tolkade denna utifrån ritteori. Jag granskade dess 

definitioner, ursprung och sociala knytpunkter för att vidare undersöka hur den upplevs av de som 

tar del av och bygger upp den. Materialet samlade jag in genom personliga intervjuer med 

människor som på olika sätt är med och skapar detta sociala närverk och som alla kunde berätta om 

dess olika beståndsdelar, aktiviteter och betydelsen av dessa. Att tolka detta utifrån en förståelse om 

att de aktiviteter som ingår i streetdancekulturen kan liknas vid rituella handlingar gav förståelse för 

hur verkningsfulla aktiviteterna är gällande social integration. Det synliggjorde vad streetdance har 

för betydelse för vissa människor i ett sekulärt och mångkulturellt samhälle. 
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Introduktion 
 

Jag köpte min första biljett till festivalen Streetstar i Rinkeby år 2007. Efter festivalens 

tävlingsbattles fylldes idrottshallens golv av människor som lämnat läktarnas sittplatser för att 

dansa. Jag blev en del av ett cypher som människor klev in i en och en för att dansa. Ingen dömdes 

ut, ingen vann något. Alla som klev in i ringen uppmuntrades av oss som iakttog och gungade i takt 

till musiken. På väg hem från festivalen pratade jag med människor som jag aldrig träffat förut. Vi 

hade upplevt musik och dans i gemenskap. Detta hade fört oss närmare varandra utan ord.   

 

Jag upplever att Stockholms sociala streetdancekultur får människor med olika etnisk och 

klassmässig identitet att mötas på ett mer öppensinnat sätt än vad de annars skulle gjort. I detta 

arbete ämnar jag ta hjälp av social och sekulär ritteori för att finna svar på varför. Jag börjar med en 

formulering av syfte och frågeställning inför det kommande forskningsarbetet.  

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med detta forskningsarbete är att undersöka den sociala streetdancekulturen i Stockholm. 

Utifrån en sekulär och social ritteori undersöker jag vad det är i kulturen som leder till att den 

fungerar som en mötesplats för människor med olika etnisk och klassmässig härkomst.  

 

Min frågeställning är:  

På vilket sätt kan den sociala streetdancekulturen i Stockholm förstås enligt ritteori 

och fungera som socialt integrationsmedel? 

 

Innan jag söker svaret på min frågeställning reder jag ut definitionen av streetdance och de begrepp 

som behöver förstås i det kommande forskningsarbetet. Här går jag vidare till att presentera deras 

uppkomst och betydelse.  

 

Begreppens framväxt och definitioner 
Här berättar jag hur människor som haft och har en stor betydelse för streetdansens uppkomst 

definierar de begrepp som ingår i den.  
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Streetdance 

I boken Can't Stop Wont Stop: Hiphop-generationens historia framställer journalisten Jeff Chang 

uppkomsten av hiphopkulturen och idag vedertagna begrepp som uppkommit inom den. Clive 

Campell, som senare blev känd som DJ Kool Herc, gick under sommaren 1974 från att arrangera 

fester där han var DJ i inomhuslokaler till att sätta upp sin DJ-utrustning med högtalare mitt på 

gatan. Hiphopkulturen var en gatukultur – street culture och byggde till en början på regelbundna 

fester på Bronxs gator i New York.1 Enligt Campell tog sig ungdomar på festerna in i mitten på 

dansgolvet när de låtar som spelade kommit till den del där det bara var omelodiskt rytmiserande 

som hördes. Ungdomarna struntade i socialdansens gemensamma gruppsteg för att en efter en dansa 

improvisatoriskt och explosivt.  

 

Det rytmiska partiet i musiken kallades break, vilket fick Campell att kalla ungdomarna för 

breakboys, förkortat b-boys.2 Begreppet streetdance föddes ur ett betraktande på avstånd. Det 

användes första gången under början av 1980-talet då en statsfinansierad konstnärsgrupp från New 

Yorks rikare delar drev ett projekt om dansen på New Yorks gator. Projektet definierade dansen som 

en icke-teatralisk deltagande dans i miljöer tillgängliga för allmänheten och kallade den för 

gatudans, streetdance.3  

 

Elvis Cetina räknas som en av Sveriges breakdancepionjärer och har varit aktiv inom breakdance 

sedan mitten på 1980-talet. Han säger att folk idag inte vet vad breakdance är. Streetdance är ett 

samlingsnamn för de dansstilar som uppkommit på gatan, där människor varit självlärda. 

Breakdance är bara en av dessa dansstilar. Streetdance handlar inte om att lära sig en koreografi av 

någon annan utan innebär att lära sig om var dansen kommer ifrån och träna fram en egen stil. 

Koreografisk dans och streetdance förväxlas ofta, där den första felaktigt framställs som 

streetdance.4 

 

                                                             
1 Chang 2006, 102 
2 Chang 2006, 105 
3 Chang 2006, 191 
4 http://www.5678.se/media/tv/?web_tv=36260 
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Jam 

Richie Colon, som senare kom att bli en framstående dansgruppsledare under namnet Crazy Legs, 

hade i mitten på 1970-talet sett andra dansa något som uttryckte samma kraft och riktning som det 

han lärt sig inom kampsport. Han fick möjlighet att följa med till ett jam där ungdomar samlats på 

en skolgård för att dansa tillsammans.5 Breakdansen anammades av de som ännu inte var tillräckligt 

gamla för att dansa på nattklubbar och utmanade varandra under jamen, vilket inspirerade dem till 

att utveckla sin dans.6  

 

Cypher 

Cyphers är en ring som uppstår spontant där människor turas om att gå in i mitten med olika uttryck 

och dansrörelser. Du får flera chanser att gå in under vilka du kan bygga upp säkerheten för att 

sedan dansa fullt ut, utan att behöva bevisa att du är bättre än någon annan. Att gå in i cypherringen 

är ett sätt att experimentera med vem du är i ditt dansande.7  

 

Battle 

New Yorks socialt nedrustade områden, där gängbråken trappats upp ordentligt, fick under mitten 

av 1970-talet en ny gruppdynamik. Gängen bildades inte längre för att slå ner varandra utan byggde 

på DJ:s och dansare. Motsättningarna mellan gängen var fortfarande hårda. Att göra intrång i ett 

annat gängs kvarter innebar våldsamma bråk.8 De nya gängen kallades för crews vilket visade på att 

det var en grupp människor som utövade rap, dans och/eller DJ tillsammans.9 Dansen var en 

betydande del i gängbråken och formades av dess aggression. Inför ett gängbråk kunde de olika 

gängens dansare genom att dansa – battla mot varandra avgöra vilket av gänget som skulle 

bestämma var bråket skulle göras upp.10 De battles som försiggår idag handlar om att visa mental 

dominans över den du dansar mot. Med mental övertygelse och musikalitet ska du nå fram till 

motståndare och eventuell jury med att du har ett syfte i vad du gör. Det handlar inte de mest 

spektakulära rörelserna, de kan dock användas som ett sätt att vinna mental övertygelse och 

dominans.11  

 

                                                             
5 Chang 2006, 137 
6 Chang 2006, 142 
7 Damon Frost, Stockholm 2013-12-25 
8 Chang 2006, 105 
9 Chang 2006, 106 
10 Chang 2006, 144 
11 Damon Frost, Stockholm 2013-12-25 
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Det är skillnad på ett tävlingsbattle och det riktiga battlet. I tävlingar battlar vanligtvis dansare en 

mot en eller par mot par. När de båda sidorna i battlet har dansat mot varandra ett par gånger dömer 

en jury vem som vunnit. Ett riktigt battle uppstår däremot spontant, vanligtvis på en nattklubb, där 

du battlar mot någon på dansgolvet. I ett sådant battle handlar det om att med full kraft bemästra din 

motståndare. Här finns ingen jury som ska övertygas. Ingen utnämns till vinnare av någon, men du 

vet om du har förlorat, för din motståndare har övertygat dig och era iakttagare om det. Damon 

Frost, internationellt erkänd streetdansare och domare vid tävlingsbattles, säger: 

The real battle is the biggest battle because it's a battle against all your personal 

fears. You're setting yourself out to get judged by your friends. You can not do what 

a judge would like you to do. You battle your own expectations of yourself.12 

 

Breakdance uppstod som en del av gatukulturen i New Yorks socialt nedrustade områden. 

Streetdance blev ett samlingsbegrepp för de dansstilar som uppkom inom gatukulturen och som 

bygger på kunskap om kultur och dansstil samt individuell träning för personlig stil och känsla. 

Personligheten framträder i sociala sammanhang i form av jams och cyphers där människor dansar 

tillsammans och uttrycker sig inför andra. Ett battle är när dansare möts och utmanar varandra i 

dansen. I tävlingsbattles finns en jury som avgör vem av de dansande som vinner battlet, men i det 

spontana battlet bestäms vinnaren efter den mentala dominans som en av de battlande lyckas ta över 

den andra.  

 

Denna information har gett viss information om streetdancens sociala bakgrund. Jag fortsätter med 

streetdancens samhällsmässiga bakgrund i USA och Sverige. 

 

Bakgrund 
 

Jag framställer här hiphopkulturen för att ge information om streetdancens sociala ursprung, vad 

denna ursprungskultur har för värdegrunder och vilka befolkningsgrupper den innefattar. Jag tar 

även upp den svenska dansbanekulturen under 1930- och 1940-talet för att ge information om 

föregående liknande kulturell betingelse som varit gällande i Sverige innan den sociala 

streetdancekulturen uppstod här. Därefter redogör jag för Rinkebys sociala historia för att ge en bild 

av en social kultur bestående av en i Stockholm ofta marginaliserad befolkningsgrupp.  

                                                             
12 Damon Frost, Stockholm 2013-12-25 
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Hiphopkulturen 

I sin bok Planet Hiphop: om hiphop som folkbildning och social mobilisering skriver Ove 

Sernhede, som är professor vid Centrum för Urbana studier på Göteborgs Universitet, och Johan 

Söderman, som är lektor med inriktning mot ungdomskultur vid Malmö Högskola, om hiphopens 

utveckling från subkultur i 1970-talets New York till att vara en del av den globala 

storstadskulturens gettotillhörighet. De redogör för ett forskningsarbete som de utfört genom 

djupdykning i tidigare forskning, observationer samt kvalitativa respondent- och 

informantintervjuer. 

 

Hiphopkulturen uppstod under mitten av 1970-talet i socialt nedrustade områden i New York i form 

av jättelika gatufester. I fokus stod den nyskapande musiken där bland andra Afrika Bambaata var 

en aktiv och populär DJ. Med rapen och gruppen Public Enemy i spetsen formades hiphopen under 

slutet av 1980-talet till något mer revolutionerande och politiskt. Texterna behandlade 

samhällsfrågor med tyngdpunkt på det förtryck och den marginalisering som New Yorks 

afroamerikanska invånare levde i. I takt med att hiphopen spred sig från de marginaliserade och 

socialt nedrustade delarna av New York till områden i samhällets högre klasser kom den även att 

sprida sig över USA och vidare ut i världen. Då den nådde USA:s västkust väcktes en motreaktion 

mot den politiska rappen som ansågs präktig. I väst producerades under slutet av 1980-talet istället 

hiphopmusik, så kallad gangsterrap, med sexistiska inslag och skjutvapensromantisering.13 

 

Grunden för hiphop är de fyra elementen. De består av rap, graffiti, DJ och breakdance. Hiphopen 

lämnar genom dessa konstnärliga element utrymme för att hitta en egen stil och ett eget uttryck. 

Innan hiphopen kommersialiserades handlade den om att representera sin stadsdel. Genom de fyra 

elementen fylldes socialt nedrustade områden med gatukonst som visade att det var invånarna själva 

som bestämde över och representerade sin kultur. Hiphopen var de fattigas röst mot rasism och 

klassegregering.14  

 

Hiphopen spred sig till områden i Europa som befolkades av etniska minoriteter. Här fanns något 

för marginaliserade befolkningsgrupper att finna igenkänning i. Etniska minoriteter i Europa har 

                                                             
13 Sernhede & Söderman 2010, 19-20 
14 Sernhede & Söderman 2010, 87-91 
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genom de kreativa elementen omformulerat och satt lokal prägel på hiphopens budskap. Sernhede 

och Söderman skriver om fenomenet i socialt nedgångna stadsdelar: 

Det finns en social och politisk dimension i hiphopkulturen. I och med att 

hiphopkulturen startade i socialt utsatta områden och har spridit sig till socialt 

nedgångna stadsdelar runt om i världens alla storstäder finns det en vilja hos äldre 

ungdomar att förmedla hiphopkunskaper till de yngre. Hiphop blir något positivt 

att ägna sig åt i motsats till droger och kriminalitet, vilket en del ungdomar riskerar 

att dras till.15 

I hiphopkulturen väcktes medvetenhet, självrespekt och stolthet över att tillhöra något som både 

svarade för lokala uttryck och global empati.  

 

När samhället förändras ger hiphopkulturen tillräckligt fria ramar att röra sig inom för att tryggt 

kunna följa med i utvecklingen.16 Den expansiva multi-etniska hiphopkulturen omdefinierar och 

dekonstruerar de gamla gränserna för ras och etnicitet. Inom hiphopen finns utrymme att hävda 

religiös och etnisk särart. Kulturen är utan absoluta etniska gränsdragningar och utvecklar kreativa 

och nyskapande kulturella uttryck. Detta kan bidra till anti-rasistiska strategier inom ramen för 

socialpedagogik.17 

 

Den svenska ungdomskulturens uppkomst 
År 1988 gav Bokförlaget Natur och Kultur ut boken Dansbaneeländet: Ungdomen, populärkulturen 

och opinionen av Jonas Frykman. Detta var en bok skriven som en del av forskningsprojektet Den 

nya klassens kulturella formation vid Etnologiska institutionen i Lund. Det som i boken behandlas 

är den ungdomskultur som rådde i Sverige under 1930- och 1940-talet. Frykman fokuserar på den 

kritiska debatt som pågick under denna tid. Han granskar historiska händelser och debatterande 

uttalanden hösten 1941.18 

 

I boken beskrivs debattartiklar där akademiker uttrycker sin förfäran över en omoralisk 

ungdomskultur som fick uppsving under sommarhalvåret 1941. Kulturen sades ha dåligt inflytande 

på kommande arbetsliv, kulturutbud, familjesammanhållning och ekonomisk hållbarhet. Oro för 

ungdomars känsla för ansvar, uppträdande och moral är genomgående röd tråd i debattens 

                                                             
15 Sernhede & Söderman 2010, 22 
16 Sernhede & Söderman 2010, 57 
17 Sernhede & Söderman 2010, 164 
18 Frykman 1988, 7-11 
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uttalanden. Att umgås över klassgränser sågs från den övre klassen som något ytterst 

olycksbådande.19 

 

Ungdomskulturen rörde sig under 1930- och 1940-talet till stor del runt lokala dansbanor där 

ungdomar samlades för att mot en mindre avgift dansa och umgås tillsammans.20 Denna kroppsliga 

odygd var något som landets kyrkliga rörelser reagerade starkt emot. Den så kallade ”masskulturen” 

med dess ”billiga nöjen” tolkades som inkörsport till brottslighet.21 Dansandet var ociviliserat, 

tygellöst, djungelaktigt och utfördes i onaturlig sinneshets till ”urskogsrytmer”. Föraktet mot den 

etniskt hybrida kulturen syntes i uttalanden om att de dansande ungdomarna utförde ”negroida 

parningslekar”.22  

 

Det kroppsliga var vad akademiker och kyrkliga företrädare fasade för, men som med den 

tidsdistans som skapats mellan Frykmans forskning och tiden då händelserna begav sig i efterhand 

kan lyftas fram som något positivt. Så här skriver Frykman om dansbanekulturens icke-verbala 

kommunikationsmöjligheter: 

Vad som gjorde dansbanelivet särkilt äventyrligt, var det täta och då förstås 

oformulerade informationsflödet mellan de unga. Här öppnades vägar för inlevelse 

i andra individers villkor, andra synsätt. Flickan från prästgården kunde bli 

uppbjuden av den dansante och stilige arbetargrabben, gossen med studentmössa 

svänga om med den vackra torparflickan. I den gängse bilden av svensk 

sommardansbana ryms inte bara mötet mellan könen utan där finns också ett 

överskridande av klassgränserna.23 

 

Den omdebatterade oron för samhällets förfall i och med den alltmer frigjorda ungdomen gällde inte 

ungdomarnas verklighet utan snarare debattörernas kultur. Ungdomar som förväntats en otrygg 

framtid på grund av sitt oansenliga beteende kom att göra yrkeskarriär inom såväl kultur som 

akademisk institution.24 

 

                                                             
19 Frykman 1988, 22-23 
20 Frykman 1988, 25 
21 Frykman 1988, 63 
22 Frykman 1988, 91 
23 Frykman 1988, 144 
24 Frykman 1988, 155 
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Rinkeby 

Rinkeby i Stockholms stad bebyggdes under 1960-talet som en del av det pågående 

miljonprogrammet. Under 1970-talet flyttade många norrlänningar och invandrare från Grekland, 

Finland, dåvarande Jugoslavien och Turkiet in i området. Området befolkades även med flyktingar 

från bland annat Sydamerika, Bosnien och Somalia. De områden som ingick i miljonprogrammet 

kom med tiden att svartmålas och omtalas i negativa termer. Rinkeby blev en isolerad plats för 

människor med lägre utbildning, inkomst och hälsotal. Invånarna fick sällan något att säga till om 

gällande det egna samhällets uppbyggnad.25 

  

Med denna information går jag vidare till att redogöra för tidigare forskning i social segregering och 

undersöker vad som krävs för att integration ska ske. 

 

Tidigare forskning 
 

Här redovisar jag tidigare forskning som kan ge information om närliggande forskningområden som 

kan relatera till social integration. Jag uppmärksammar författarnas metoder, populationer och 

resultat.   

 

Socialpedagogiskt perspektiv 

I boken Socialpedagogik: integration och inklusion i det moderna samhället skriver Bent Madsen 

om hur socialpedagogiken tar sig an sin uppgift att skapa betingelser för socialt deltagande i 

erkännande gemenskaper.26 Madsen skriver om socialpedagogik som teoribildning. Den är något 

som sammanför makro-, meso- och mikronivåer och bygger på samhällsteoretiska utgångspunkter. 

Den strävar efter att inkludera alla människor i samhällsgemenskapen oavsett livsstil, särskilda 

behov eller funktionshinder.27 Boken redogör för socialpedagogiken som begrepp, dess inverkan i 

samhället historiskt samt tar upp samhällsproblem som skulle kunna ta socialpedagogisk hjälp för 

att lösas.  

 

Ett vanligt förekommande samhällsproblem är legitimiteten att utöva makt över vissa 

samhällsgrupper som sätts i underläge på grund av bland annat etnicitet och ekonomisk 

                                                             
25 http://www.irinkeby.nu/Siteverktygdata/1/1/146/page5.htm  
26 Madsen 2006, 12 
27 Madsen 2006, 7 
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levnadsstandard.  I socialpedagogik ingår principen empowerment, där makten delas med 

människor i underpriviligerade livssituationer. Individer ska inte lära sig att uppfylla de antaganden, 

förväntningar och krav som kommer från en avlägsen makthavare, utan istället göra upp med de 

förtryckande mekanismerna och finna en livssituation där de är subjektiva.28 

 

Begreppet riskgemenskaper bygger på sociala kontexter som uppstår för att ge skydd mot den 

exklusion som uppstått då tillhörighet och identifikation vid samhällets normer inte kunnat uppnås. 

I riskgemenskapen infinner sig en gemensam övertygelse som att samhället inte verkar 

välkomnande. Däri kan ett erkännade vid det egenupplevda föraktet ske.29 Om vikten av att kunna 

representera sin egen livsberättelse skriver Madsen: 

I det moderna samhället har livshistorien blivit helt avgörande för identiteten – 

både den personliga och den sociala identiteten. Hur man reflekterar över sin egen 

och andras livssituation kommer till uttryck genom livsberättelser. Livet levs 

genom att konstant berättas. Andra människor möter oss genom en särskild 

upplevelse av den berättelse vi presenterar oss genom. Upplevelsen av kontinuitet i 

tillvaron beror på förmågan och möjligheten att ha kontroll över livsberättelsen – 

det vill säga att kunna försäkra sig om att livsberättelsen är en process med egen 

mening, eftersom den utgörs av en rad delberättelser som skapar ett mycket 

bestämt sammanhang.30 

 

Social integration är beroende av identifikation både personligen och socialt. En individ skiljer sig 

från andra genom att vara något då en person skiljer sig från andra individer genom att vara någon. 

Genom den egna livshistorien ser du och andra vem du är.31 En individ är socialt integrerad då det 

skapats identifikationspunkter mellan individen och en grupp eller samhällsinstitution.32 

 

Delaktighet för integration 

Mikael Stigendal genomförde under slutet på 1990-talet en levnadsundersökning i Malmö för att 

kartlägga den rådande segregeringen och dess orsaker. Undersökningen innefattade 3614 kvalitativa 

intervjuer med malmöbor om deras levnadsvillkor och värderingar.33  I boken Sociala värden i olika 

                                                             
28 Madsen 2006, 31-32 
29 Madsen 2006, 79 
30 Madsen 2006, 98 
31 Madsen 2006, 279 
32 Madsen 2006, 135 
33 Stigendal 1999, 23 
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sociala världar: Segregation och integration i storstaden lyfter han fram de behov han finner i sin 

undersökning för en ökad social integrering och fortsatt konstruktiv socialvetenskaplig forskning.  

 

Segregation uppstår när sociala och geografiska skillnader sammanfaller. Hög andel invandrare eller 

fattigdom är inte detsamma som segregation.34 Social är något vi är så fort vi börjar tänka, tala eller 

umgås med varandra. Vi blir inte sociala på grund av något yttre fenomen. Det sociala är inte en del 

av samhället utan samhället en del av det sociala. För att skapa en social värld krävs att människor 

aktivt engagerar sig för eller med varandra.35 

 

När människor lever under ekonomisk press infinner sig svårigheter för socialt engagemang.36 För 

att integration ska kunna ske behöver vi sluta se till människors ekonomiska och etniska olikheter 

som orsaker till segregation. Så här skriver Stigendal om behovet av människors delaktighet för 

ökad integration: 

Människor måste även känna sig delaktiga. Systemintegration utgör med andra ord 

en förutsättning men ingen garant för social integration. Hur delaktiga människor 

känner sig beror även på vad systemintegrationen innebär och hur den sociala 

integrationsens känsla av delaktighet skapas. Förutsättningarna förblir särksilt 

dåliga så länge människor bara betraktas som problem.37 

 

För att social integration ska äga rum behöver samhällsfokus flyttas från marknadsekonomi till 

social kompetens. För att människor ska kunna finna mening med livet och en social värld ska 

kunna uppstå behövs utbyggnad av livet utanför marknadsekonomin. Detta i form av informella 

sociala nätverk.38 

 

Med denna information går jag vidare till att redogöra för hur jag gått till väga för att ta mig an mitt 

forskningsarbete. 

 

                                                             
34 Stigendal 1999, 28 
35 Stigendal 1999, 48 
36 Stigendal 1999, 61 
37 Stigendal 1999, 238 
38 Stigendal 1999, 257 
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Metod & Genomförande 
 

Här redovisar jag hur jag genomfört forskningsarbetet  för att kunna besvara min frågeställning. Jag 

presenterar de metoder jag använt under forskningsarbetet. De metoder jag kommer beskriva är 

kvalitativ intervju samt hermeneutik.  

 

Jag har både sökt upp samt blivit kontaktad av människor som är en del av Stockholms sociala 

streetdancenätverk. De människor som ställde upp på intervju träffade jag på en dansstudio, 

kulturhus och caféer i Stockholm. Intervjuerna tog mellan en och två timmar att genomföra och 

spelades in med diktafon.  

 

Jag har genomfört en kvalitativ undersökning. I kvalitativa intervjuer finns ingen enkät med fasta 

svarsalternativ. Istället formuleras personligt anpassade frågor och följdfrågor som kan leda till 

detaljerade och individuella svar. Jag valde denna metod då jag ville förstå ett socialt sammanhang 

och dess sociala processer. Holme och Krohn skriver att kvalitativ forskningsmetodik skiljer sig 

från kvantitativ forskning då den inte ser till statistik, siffror och mängder. Kvalitativ forskning 

undersöker sociala processer och sociala sammanhang. Jag har inte lagt vikt vid att få fram hur 

många som ingår i Stockholms sociala streetdancekultur eller hur många timmar per vecka de 

dansar. Jag var intresserad av att undersöka en social betingelse och hur denna beskrivs av de som 

upplevt den personligen.39 

 

Då jag intervjuat människor som personligen befinner sig i eller har upplevt den sociala 

streetdancekulturen i Stockholm har jag använt mig av respondentintervjuer. Dessa skiljer sig från 

informantintervjuer, där den som intervjuas inte personligen befinner sig i det sammanhang som 

undersöks men som har mycket att säga om det.40 

 

Min strävan har varit att förhålla mig så neutral som möjligt genom hela forskningsprocessen. 

Utgångspunkten i den kvalitativa undersökningen är en för-förståelse som forskaren bildat genom 

egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt arbete. Det undersökta området och de 

                                                             
39 Holme & Krohn 1997, 76-78 
40 Holme & Krohn 1997, 104 
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personer som undersöks är till en början därmed objekt som forskaren har förutfattad förståelse om. 

Denna förutfattade förståelse ska enligt den kvalitativa forskningsmetodens syfte försvinna i takt 

med forskningens gång och leda till att den som undersöks går från objekt till subjekt.41 

 

Hermeneutisk forskningsmetod är en pendlande tolkningsprocess, där den slutgiltiga förståelsen för 

materialet framkommer först efter en process av upprepad återkoppling till för-förståelse, material 

och helhet. Den bygger på en medvetenhet gällande med vilken för-förståelse vi upplever och tolkar 

information. För-förståelsen kan förstås som en fördom, en förutfattad föreställning vi har som 

grundar sig på våra tidigare erfarenheter. Vi kan inte göra oss av med för-förståelsen, bara 

medvetandegöra och därmed särskilja den genom flera omtolkningar av den nya information vi 

möter. Genom medvetenhet om för-förståelsen kan vi finna nya perspektiv och inte bara bekräfta 

det vi förväntat oss att finna.42 Den hermeneutiska cirkeln handlar om att hela tiden flytta fokus 

mellan mig själv, min för-förståelse och den information jag tolkar. För varje gång cirkeln sluts 

fördjupas min förståelse av informationen som särart och jag kan i min tolkning framställa den 

alltmer separerad från mig själv och min för-förståelse. Samtidigt som detta sker blir jag alltmer 

medveten om mig själv och varför jag tolkar världen på det sätt jag gör. Genom arbetet med den 

hermeneutiska cirkeln kan jag tydligare formulera min identidet och definiera mig själv i det 

sammanhang jag befinner mig.43 Vår för-förståelse bygger på tidigare erfarenheter, vilken kultur vi 

växt upp i, språk och ideologiska föreställningar. Då vi pendlar mellan för-förståelse och den 

information vi tolkar så pendlar vi samtidigt mellan delarna i forskningsprocessen och helheten. För 

att det slutgiltiga tolkningsresultaten ska kunna ta form behöver det sättas i ett större sammanhang 

och förstås utifrån ett helhetsperspektiv.44 Trots att jag eftersträvat neutralitet har jag utgått från en 

för-förståelse som jag bildat mig genom att själv uppleva mig som en del av den sociala kontext 

som jag undersökt.  

 

Då jag genomfört djupdykande personliga intervjuer är det först i sammanställningen av materialet 

som jag klargjort en struktur av informationen. En kvalitativ undersökning kan inte analyseras lika 

smidigt som en kvantitaiv. Här finns ingen statistik att räkna ut på givna siffror. Strukturen får 

istället skapas i efterhand då resultatet av intervjuerna sammanställts.45 Jag har fått skala ner och 

                                                             
41 Holme & Krohn 1997, 95 
42 Selander & Ödman 2005, 54 
43 Selander & Ödman 2005, 111 
44 Danermark 2003, 282 
45 Holme & Krohn 1997, 146 
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dela upp informationen efter återkoppling till syfte och frågeställning. Jag har kompletterat 

information med källor på Internet. Jag kontaktade respondenterna på nytt för att få klarhet och 

förtydligande i den information de gett mig. Samtliga respondenter har fått läsa det jag skrivit om 

dem och komma med eventuella påpekanden ifall de upplevt att jag återberättat något felaktigt.  

 

Då jag sammanställt intervjumaterialet och gett samtliga respondenter pseudonymer tog jag mig an 

analysen. Jag fann litteratur om ritualer och ritteori på biblioteket och kunde sammanställa en text 

om den teori jag tolkar materialet utifrån i analysen. 

 

Jag går nu vidare till att presentera mitt material. 

 

Materialbeskrivning 
 

Här delar jag in de intervjuer jag genomfört i underrubriker för att strukturera upp informationen. 

De jag har intervjuat är: 

 

 Pablo 47 år, född i Chile, kom till Sverige 11 år gammal och växte upp i Tensta och Rinkeby 

i Stockholm. Var 18 år då han i sitt arbete på en fritidsgård i Rinkeby tilläts lära ut de 

danssteg han lärt sig genom att härma artister i musikvideos på TV till ungdomar på gården. 

Ungdomarnas uppträdande på Rinkebyfestivalen ledde till att Pablo fick heltidstjänst och 

lokal för att erbjuda barn och ungdomar i Rinkeby gratis danslektioner. Idag driver han en 

salsaskola i Stockholms innerstad. 

 Federico 38 år, född i Uruguay, kom till Sverige 5 år gammal och är uppvuxen i Växjö och 

Stockholm. Medverkade i Pablos uppvisningsgrupp. Uppträtt med stora internationella 

artister, vunnit battles och danstävlingar samt startat och drivit bland andra en 

dansverksamhet på en ungdomsgård strax utanför Stockholm. Är idag med och driver 

Sveriges största förening för streetdancefestivaler och workshopsläger. 

 Pilas 18 år, född i Lund och uppvuxen i Stockholm med föräldrar från Thailand. Tog 

hobbydanskurser på en dansskola i Stockholms innerstad från 10 års ålder. Åkte på 

Federicos förenings sommarläger som fjortonåring och säger att det var där hon lärde sig 
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vad streetdance egentligen går ut på. Går sista året på estetiska programmet med inriktning 

streetdance på ett gymnasium i Stockholm.  

 Niklas 27 år, född i Stockholm och uppvuxen i Stockholm och Kapstaden i Sydafrika med 

föräldrar från Sverige. Tog hobbydanskurser i streetdance under gymnasiet och har sedan 

dess arrangerat, ställt upp i och vunnit flera tävlingsbattles. Gått ett år på folkhögskola där 

han fördjupat sig i en av streetdancens stilar. Initiativtagare till icke lärarledda öppna 

streetdanceträningar i Stockholms innerstad. 

 Kasper 21 år, född och uppvuxen i Stockholm. Växte upp med en föräldrar från Finland och 

Iran. Har gått ett par terminer på en av de dansverksamheter som Federico varit med och 

startat upp för att nu enbart dansträna på öppna träningar. 

 Daniela 35 år, född och uppvuxen i Stockholm med föräldrar från Sverige och Chile. 

Medlem i ett internationellt hiphop-crew samt initiativtagare till en förening som bland 

annat arrangerar streetdancelektioner för ensamkommande flyktingungdomar. 

 Simon 27 år, född och uppvuxen i Stockholm med föräldrar från Sverige. Gick under 

tonåren hobbykurser i streetdance. Är idag utbildad streetdancepedagog och arbetar bland 

annat som arrangör för tävlingsbattles i en lokal strax utanför Stockholms innerstad. 

 Björn 38 år, född och uppvuxen i Lund med föräldrar från Sverige och bosatt i Stockholm 

sedan 12 år tillbaka. Har alltid tyckt om hiphopmusik, kallade sig som tonåring för 

hiphopare och gick regelbundet på nattklubbar och konserter där det spelades hiphopmusik 

under 1990-talet. Har för första gången besökt ett tävlingsbattle.  

Den information jag inhämtat med hjälp av materialet har jag sedan tolkat med hjälp av en teori. 

Nedan presenterar jag vilken teori jag valt att använda i min tolkning. 

 

Teori 
 

Jag kommer här att redogöra för den teori jag nämner i frågeställningen och tolkar 

forskningsmaterialet utifrån. I använder sekulär och social ritteori, en teori som fötts i den yngre 

ritforskningen och grundar sig i att religiöst ospecificerade handlingar kan ha rituella dimensioner.46 

 

                                                             
46 Stausberg 2002, 27 
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Ordet rit kommer ur latinets ’ritus’ som betyder bruk. Att utföra en rit är att förkroppsliga 

existentiell övertygelse genom handlande och inscenering.47 Riten engagerar de deltagande såväl 

fysiskt som känslomässigt och återskapas i en bestämd struktur som öppnar för ett intimt 

experimenterande med ordning och frihet.48 Det rituella handlandet skiljer sig från det praktiska 

handlandet genom att riten innebär inlärt handlande med symbolik i estetik och kommunikation. 

Indianer som röker en pipa inför en ceremoni gör till exempel inte detta för att de är röksugna. De 

har istället ett ett symboliskt syfte i sitt handlande.49 Riter symboliserar kommunikativt och estetiskt 

en övertygelse samtidigt som de syftar till en verkan, de är ett så kallat härmed-handlande. Genom 

en rit tar sig deltagaren från ett stadie till ett annat.50 Exempel på detta är övergångsritualer som 

giftermål, begravningar, inträde i vuxenvärlden och dop. Riter innebär handlingar som är mer eller 

mindre kopplade till symbolik genom fysisk aktivitet där kroppen används symboliskt för att 

uttrycka dess estetik och kommunikation. Så här skriver Hornborg om kroppens inverkan i riten:  

Om vi betänker att kroppen har ett sätt att läsa av och uppmärksamma 

omgivningen, blir ritualen ett viktigt medel att hela människor genom att 

deltagaren i själva utförendet med sin kropp placeras i en värld med likasinnade för 

att uppleva nya sätt att närma sig världen.51 

 

Kroppen förstärker ritens estetik och blir ett medel för att engageras både fysiskt och känslomässigt 

i den rituella processen.  

 

Människor i Skandinavien betraktar vanligen ritualer som något negativt. Detta grundar sig i 

protestantiska inslag i vår kulturella bakgrund. Handlingar som utförs upprepat och på samma sätt 

anses påtvingat och omotiverat.52 Ritualerna kan dock vara viktiga för transformation och förnyelse 

i såväl lokala skeenden som globala processer. Överallt där det finns människor praktiseras detta.53 

Det kan finnas en betydelsefull vikt av ritualer i ett mångkulturellt och sekulariserat samhälle. Den 

rituella användningen av förtätade symboler kan leda till sociala relationer, framgångsrik 

identitetsbildning och samhällelig organisation. Ritualer som ett kommunikationsmedel och 

utvecklat sinne för symboliskt handlande leder till ett öppnare samhälle. De skapar en individuell 

                                                             
47 Ewald & Denzler 1996, 460 
48 Wiberg 2002, 257 
49 Hornborg 2005, 17 
50 Jensen 1997, 29 
51 Hornborg 2005, 155 
52 P. Sørensen 1996, 27  
53 Hornborg 2005, 19 
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och social upplevelse av helhet och sammanhang, vilket underlättar för att många religioner ska 

kunna samexistera i pluralistiska samhällen.54 

 

Religiösa idéer eller myter uppträder på en annan nivå än riter och bör därför särskiljas. Att bryta 

ner begreppet religion, där en religiös tro tas för givet, är behövligt för att se till den rituella 

praktikens individuella roll och verkan. Religioners praxis kan vara mycket detaljerad och fastlagd, 

medan den betydelse som ligger till grund för agerandet framstår som vag. Myten, den religiösa 

idén, kan skifta beroende på vem du frågar, även om riten i sig ärr oföränderlig.55 Samma ritual kan 

utföras i olika kulturområden, men uppfattas olika. Deltagarna behöver ibland inte ens ha någon 

andlig tro för att vara en del av ritualen. Det som gör en handling rituell är dess estetiska, 

kommunikativa och symboliska aspekt. Genom den praktiska handlingens rituella innebörd kan ett 

språkligt uttryck och ställningstagande inför social miljö avläsas i symboliskt uttryck.56 

 

Ritualen är något intimt som kan experimentera med ordning och frihet.57 Den symboliska värld 

som samhället bygger på kan i en ritual gås emot med nya kreativa föreställningar. Ritualen skapar 

ett tomrum där vardagliga strukturer ger vika och välkomnar en förändring.58 En tillbakagång till 

något som tidigare upplevts kan genom en gestaltning av detta i en ritual framkalla konstruktiv 

utveckling.59 I ritualen sammansmälter vår föreställning om världen med den värld vi lever i till 

vardags.60  Ritualen har betydelse för den verklighetsbilds- och identitetskonstruktion som pågår 

kontinuerligt i människors liv. Den mänskliga interaktionen bygger på en socialisering in i det 

symboliska universum som det rådande samhället är format efter. Häri skapas enhet och kontinuitet, 

där ett gemensamt språk har stor betydelse.61 Den religiösa verklighetsbilden kan jämställas med det 

symboliska universum där en kollektiv identitet skapats. Den individuella identiteten är individens 

plats i sin omvärld vilket gör den direkt sammankopplad med den kollektiva identiteten. Den 

individuella identiten ger svar på frågan vem är jag? då den kollektiva identiteten ger svar på frågan 

vilka är vi?.62 Självreflektion uttrycks i en skildring av det egna livet. Här framkommer såväl den 

                                                             
54 Stausberg 2002, 20 
55 Stausberg 2002, 16 
56 Hornborg 2005, 15 
57 Wiberg 2002, 257 
58 P. Sørensen 1996, 30 
59 Geels & Wikström 2006, 148 
60 Hornborg 2005, 18 
61 Thurfjell 2002, 227 
62 Thurfjell 2002, 222 
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symboliska världen och svaret på frågan vem jag är samtidigt som berättelsen produceras i 

kommunikation med en omvärld i vilken det skapas enhet.63 

 

Utifrån ritteorin om att religiöst ospecificerade handlingar kan ha rituella dimensioner går jag nu 

vidare till att analysera mitt intervjumaterial. 

 

Analys 
 

Här lyfter jag fram resultatet jag fått från undersökningen och väger det mot ritteori och tidigare 

forskning. Jag tar upp informationen jag fått under intervjuerna och beskådar den genom ritteorins 

idé om en symbolisk verklighet som genom rituella handlingar skapar identitetskonstruktion och 

gemenskap. 

 

Samexistens i ett pluralistiskt samhälle 

Den sociala streetdancekulturen i Stockholm har upplevts extra välkomnande för människor som 

känt sig marginaliserade i samhällets normer och förväntingar. Till den sociala streetdancekulturen 

har de kommit för att uppleva personligt uttryck och utöva symbolisk kommunikation som lett till 

sociala möten och gemenskap. Här kan dansens symboliska kommunikation ge svar på hur en 

kollektiv identitet skapas utan krav på verbal språkkunnighet. Genom verbala formuleringar syns 

språkmässiga skillnader. Ritualer ger istället utrymme för ett öppnare möte. 

 

Genom streetdancelektioner för ensamkommande flyktingungdomar tar Danielas förening till vara 

på sociala relationer, identitetskonstruktioner och sammanhang som ritualer skapar för att deltagare 

ska kunna uttrycka sig verbalt i efterhand. Genom dansens bestämda rörelsemönster, spontana 

konstnärlighet och musikaliska kroppskännedom öppnas vägar för öppen kommunikation och 

minskad åtskildhet mellan deltagarna. Här experimenteras med ordning och frihet för en ökad 

förståelse av individuell och kollektiv identitet vilket ger förutsättning för öppen kommunikation 

och medvetet ställningstagande. 

 

Kasper säger att streetdansen fått honom att gå förbi sin blyghet till att möta människor socialt då 

han inte behövt verbalisera sitt uttryck. Pablo lärde sina elever att tala dansens språk istället för att 
                                                             

63 Thurfjell 2002, 222 
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verbalt försöka hävda sig över någon annan. Genom bestämda former att kanalisera sitt uttryck i 

gav Pablo sina elever verktyg för individuell och kollektiv identitetsbildning, enhet och gemenskap. 

Här fanns inga krav på gemensam religiös övertygelse eller bakgrund. Tillsammans byggde de 

dansande upp en symbolisk verklighetsbild som skulle bygga på de uttryck de kommunicerade 

genom dansen. Med dansens medel fick Pablos elever utföra något där de gestaltade sin personliga 

upplevelse. Detta gav dem personligt erkännande och skapade social integration. Pablo gav 

utrymme för en ritual som ingav gemenskap och helhet genom symbolisk kommunikation. Han gav 

möjlighet till ungdomarna att battla ungdomar från andra stadsdelar och öppnade där för en 

integrerande kommunikation mellan befolkningsgrupper med olika utgångsperspektiv. Det 

symboliska gestaltandet lämnades för fri tolkning och kunde skapa ett möte utan krav på gemensam 

bakgrund, även om de som dansande gavs möjlighet att uttrycka sin livsberättelse. 

 

Social integration med fri andlighet  
Social integration sker genom såväl personlig som social identitetsbildning. I jams, cyphers och 

battles finns ingen given andlig uppfattning. De dansande formulerar genom sin dans sin egen 

livsberättelse och får utrymme för en individuell andlig upplevelse. Pilas talar om en andlig 

trygghet och säger att dansen är hennes religion. Dansen blir en ritual hon genomför för att uppleva 

trygghet, samhörighet och mening. Daniela uttrycker som Pilas en upplevelse av att finna lust och 

motivation samt mening med livet genom dansen. Den ger plats för personlig identitetsbildning och 

en känsla av helhet samtidigt som den ger utlopp för känslor som behöver kanaliseras. Daniela 

säger att dansen tillgodosett något så existensiellt som ett behov för fortsatt överlevnad.  

 

Pilas säger att streetdancekulturen är en plats att samlas på för de som samhället inte förstår. Den 

bildar en kolletiv/social identitet då den svarar på frågan vilka är vi?. Niklas och Simon berättar hur 

de ändrade klädstil som en del i att känna sig delaktiga samt visa för omvärlden att de hade 

tillhörighet i streetdancens sociala gemenskap. Björn beskriver gruppen som välkomnande men 

homogen. Även om människor är av olika etniskt ursprung och ålder har de skapat en gemensam 

attityd och stil. Klädstilsbytet kan enligt ritteorin tolkas som en strävan efter att känna sig delaktig i 

dansens kulturella struktur inom vilken personen kan bilda identitet, finna sammanhang och skapa 

sociala relationer. Ritualen experimenterar med ordning och frihet och Niklas säger att han genom 

att byta kläder gavs en ny frihet att uttrycka sig som dansare. Kläderna blir en del av det 

gemensamma språk som skapar social och kollektiv identitet för de som deltar i streetdansens 
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rituella handlingar. Genom att klä sig så att kropparnas rörelsemönster liknar varandra mer, kan 

också förståelsen sinsemellan genom den symboliska kommunikationen också ske smidigare.  

 

De aktivitetsarrangerande föreningarna som verkar inom den sociala streetdancekulturen förstärker 

strukturen som den bygger på. De skapar en sammanhållen organisation samt social och personlig 

identitetsbildning. Svaren på frågorna om vilka vi är och vem jag är blir här lättare att finna genom 

förstärkt kollektiv och individuell identitetskonstruktion. Pilas berättar att Federicos förening med 

sitt arbete för ökad kulturell struktur fick henne att uppleva delaktighet i ett sammanhang som hon 

tack vare dess arrangerade aktiviteter förstod och kunde uttrycka sig inom. När det inte längre 

handlade om att härma och göra likadant som en lärare utan om att förstå dansen som historisk 

kultur och praktik fann hon trygghet och därmed kollektiv identitet. På samma sätt berättar Daniela 

att hon fann sig själv som dansare när hon ingick i ett crew och blev en del av ett danskollektiv. 

Genom den kollektiva identitetens konstruktion kunde den personliga identiteten förstås. 

 

Uttrycket som kommer till utlopp i ett battle, där det handlar om att genom dans och uttryck vinna 

över motståndaren, kan vara ett utlopp för ett förakt mot det samhälle där individen inte känt sig 

välkommen. Till skillnad från att skapa en destruktiv riskgemenskap erbjuder dock 

streetdancekulturen istället ett informellt socialt nätverk utanför samhällhets marknadsekonomiskt 

sociala uppdelning. Genom gestaltandet i kroppsliga formuleringar av den egna livsberättelsen sker 

genom dansen en socialisering in i det symboliska universum som samhället är format efter. Den 

dansande formulerar sin plats i samhället med stöd av streetdancens sociala gemenskap. Genom det 

erkännande som ges i gemenskapen, speciellt i ett cypher, där den dansande bekräftas av de som 

betraktar, skapas social integration.  

 

Simon säger att streetdance varit en underklassbetingelse och att han till en början ifrågasattes då 

han trots den marknadsekonomiska samhällsgrupp han växt upp i ville vara en del av streetdancens 

sociala kontext. Han berättar om svårigheter att komma innanför kulturens sociala sfär. 

Svårigheterna har handlat om de utbyten som gjorts verbalt, där Simon definierats efter 

samhällsklasstillhörighet. När det istället handlat om musik och dansens kroppsliga kommunikation 

så har svårigheterna suddats ut. Simon nämner fester, battles och nattklubbar, vilket även Niklas och 

Kasper berättar om. Kasper tar upp de sociala möten som sker på öppna dansträningar. Vid 

arrangerade tävlingsbattles jublar publiken när de ser något de tycker om, oberoende av vem av de 
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battlande som utför det som hänfört. I battlesammanhanget handlar det mindre om de olika polernas 

konkurrens och mer om deras symboliska kommunikation, där symbolikens träffsäkerhet och 

samspel med musiken hyllas av åskådare. De battlande kommunicerar en skildring av sig själva och 

sina liv då uttrycket sker spontant och väcker en känsla av enhet och gemenskap med övriga 

närvarande. 

 

Battlet – prestation eller kommunikation?  
I ett cypher bildar den dansande successivt en identitet i ett socialt sammanhang. I både battles och 

cyphers finns en förbestämd organisering för hur och inom vilket uttrymme de dansande ska 

symbolisera och kommunicera sig själva. Niklas berättar om en spontan kreativitet och 

kroppskännedom. Att battla handlar inte uteslutande om att göra något som länge övats in att göras 

på ett specifikt bestämt sätt såsom Pilas berättar att dansandet gick till på hobbykurserna. Det 

handlar om att utföra symbolisk kommunikation där den rådande situationen är en avgörande faktor 

för hur uttrycket ter sig. Niklas nämner social samvaro i kommunikationen och att uttrycket sker 

inom en organiserad struktur.  

 

Björn erfar knapp skillnad mellan battlare och publik vid det arrangerade tävlingsbattle som han 

besöker. Alla visar glädje och engagemang i dansen och hälsar välkomnande på honom. Mellan 

arrangemangets deltävlingar fylls utrymmet där battlet ägt rum av dansande publik, medan andra 

väljer att stå vid sidan av dansgolvet eller gå ut och hämta luft. Niklas menar dock att för att kunna 

bli en del av streetdancens sociala gemenskap krävs färdigheter. Han säger att kontexten är en 

individualistisk och prestationsinriktad kultur. Den som väljer att delta är någon med strävan efter 

att vinna. Kasper säger däremot att battlandet inte behöver handla om en vilja att vinna över någon 

annan. I det sociala sammanhang som skapats genom att träna och jama tillsammans har ett utbyte 

och en social gemenskap ägt rum. Där leder en personlig utveckling och identitetsbildning till att 

vilja utöva den symboliska kommunikation som ett battle innebär. Strävan är att få uppleva det 

sociala mötet och symbolisera sig själv i kommunikation med andra. Dansandet är satt i ett 

sammanhang och rollsätter de battlande. Det som utförs av de dansande i battles bygger på 

symbolisk kommunikation i form av dans. Det handlar om att gestalta bestämda samhällsociala 

former för att vinna dominans. Streetdancen blir därmed identitetsbildande samspel och 

kommunikation mellan de battlande. Daniela säger att hon i ett battle representerar en gemenskap 

med bestämda ståndpunkter, vilket gör att hon battlar mer än för sitt eget vinnandes skull. Hon 

battlar som en crewmedlem som tar plats för att kommunicera hennes gemenskaps symboliska 
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verklighetsbild och ställningstagande. Att battla som medlem i ett crew är återigen en gestalting av 

en social identitet som framkallar konstruktiv utveckling och socialisering i samhällets symboliska 

universum. 

 

Jag går nu vidare till att diskutera sättet jag genomfört min forskningsstudie på. 

 

Diskussion 
 

För att uppfylla mitt syfte och få svar på min frågeställning använde jag mig av kvalitativa 

respondentintervjuer. Denna metod gjorde att jag kunde fördjupa mig i respondenternas personliga 

upplevelser av den sociala kontext som de befann sig i som deltagare i den sociala 

streetdancekulturen. Jag kunde inte föra någon statistik över vilka som till störst del ingår i kulturen, 

hur många som ingår eller på något sätt ge något generellt svar gällande dess genus-, ålders- eller 

etnicitetsfördelning. Då varken genus eller ålder var inkluderat i mitt syfte fann jag att en sådan 

statistik inte var av vikt för forskningsresultatet. Jag har däremot låtit respondenterna beskriva 

kulturens etniska mångfald. Då jag använde mig av en kvalitativ metod kunde jag finna svar 

gällande en personligt upplevd social miljö. Med utökad detaljrikedom kunde jag fördjupa mitt 

forskningsarbete i den sociala kulturens olika kontexter och genom följdfrågor få direkt svar på 

funderingar som väcktes under intervjuernas gång. 

 

Den teori som jag tolkar materialet enligt framgick redan i frågeställningen och har därmed en 

given och viktig plats i forskningsarbetet. Jag preciserade dess innebörd samt definierade vilken 

form av ritteori jag använde mig av. Jag finner teorin relevant och överbryggande för att se de 

återkommande sociala aktiviterna inom streetdancekulturen som verktyg för social integration i ett 

mångkulturellt samhälle.  

 

För att de begrepp som uppkom under arbetets gång skulle kunna förstås behövde en bild ges av 

varifrån streetdancekulturen härstammar samt till vilken kultur den kom när den mottogs i Sverige. 

Jag hade kunnat genomföra vidare forskning i ungdomskulturens utveckling från 1940-talet och 

fram till mitten av 1980-talet för att ge en tydligare bild av hur den sociala ungdomskulturen såg ut 

strax innan streetdancekulturen gjorde entré i det svenska samhället. Då min frågeställning specifikt 

behandlade den sociala streetdancekulturen fann jag det dock tillräckligt att visa på den svenska 
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ungdomskulturens uppkomst samt en bit av den segregering som rådde i Stockholm vid 

streetdansens etablering i Sverige.  

 

Den tidigare forskningen innefattade begreppet socialpedagogik samt en levnadsstudie i Malmö. 

Den information som framgår här tyder på behovet av individuell och social identitetsbildning för 

att den samhällsmässiga segregeringens skiljeväggar ska kunna rivas. Jag finner denna information 

relevant för de resultat jag fått fram.  

 

Då jag i analysen tolkade materialet hermeneutiskt så har jag hela tiden medvetandegjort min 

position i processen. Jag gick in i forskningsarbetet med erfarenhet av delaktighet i Stockholms 

sociala streetdancekultur och respondenterna var alla medvetna om att jag ingår i detta sociala 

nätverk. Jag har gång på gång återkopplat till den för-förståelse jag har från tidigare erfarenhet för 

att eftersträva en så neutral hållning som möjligt i processen. Att jag i tolkningsprocessen har bollat 

fokus mellan min personliga för-förståelse, tidigare forskning, material och teori har skapat en mer 

övergriplig helhet för att slutligen ge en så relevant slutsats som utifrån denna process varit möjlig.  

 

Mitt syfte var att undersöka den sociala streetdancekulturens sociala integrationskompetens i 

Stockholm. Jag ämnade relatera till ritteori för att finna vad som gör att kulturen agerar mötesplats 

för människor med olika etnisk och klassmässig härkomst. Detta var ett syfte som gjorde det 

möjligt att se att människor inte behöver ändra sin religiösa övertygelse, sitt etniska eller 

marknadsekonomiska ursprung för att vara en del av denna hybrida kultur.  

 

Slutsats 
 

Mitt syfte med denna c-uppsats var att undersöka den sociala streetdancekulturen i Stockholm. 

Utifrån sekulär och social ritteori undersökte jag vad i kulturen som leder till att den fungerar som 

en mötesplats för människor med olika etnisk och klassmässig identitet. 

 

Den sociala streetdancekulturen i Stockholm kan förstås utifrån en sekulär och social ritteori som 

bygger på rituell användning av förtätade symboler som garanterar sociala relationer, framgångsrik 

identitetsbildning och samhällelig organisation. Beståndsdelarna i streetdancens sociala kultur 
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skapar likt ritualer en individuell och social uppelevelse av helhet och sammanhang. Detta 

underlättar för att olika perspektiv ska kunna samexistera i pluralistiska samhällen. Såväl battlet, 

cyphern och crewet består av förtätade symboler som används rituellt och garanterar sociala 

relationer, identitetsbildning, samhällelig organisation samt skapar en individuell och social 

upplevelse av helhet och sammanhang. Resultatet blir en neutral plattform för sociala möten i ett 

pluralistiskt samhälle, ett medel för social integration. 
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