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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Uppsatsen intresserar sig för frågan om populärkulturens politiska relevans. Flertalet forskare lyfter fram identiteter och kulturella rörelser som
samhälleliga aktörer som får allt mer politiskt betydelse i ett postmodernt samhälle, vilket skulle kunna betyda att även hip hop kulturen skulle
kunna besitta politiskt potential. Uppsatsen är ett försök till att binda samman postmodern teori med kulturell och politisk praktik.
Jag studera den finländska hip hop kulturen för att se ifall den kan anses ha politiska förtecken, och hur dessa i så fall tar sig i uttryck. Arbetet
börjar med en översikt över den amerikanska hip hop kulturen och dess utveckling. Därefter diskuteras de politiska aspekterna som hip hop ger
upphov till i USA. Den finländska hip hop kulturen studeras genom personintervjuer och litteraturgranskning. Genom innehållsanalyser av dessa
försöker jag komma åt de genuint finska manifestationerna inom hip hop. Jag gör innehållsanalyser av såväl rap låtar som texter som berör
graffiti.
Sammanfattningsvis måste det konstateras att hip hop kulturen i Finland inte är en politisk rörelse. Det är den inte heller i USA, men där
diskuteras frågan om hip hop kulturens politiska potentialer flitigt och även dess möjligheter att bilda en rörelse. I Finland tycks det inte finnas
intresse inom hip hop att bilda en mer strikt organisation eller utarbeta något slags gemensamt program. Däremot har även finsk hip hop politiska
element i sig. Det finns finskspråkig samhällskritisk rap och graffiti har lyckats blotta maktstrukturer genom att trotsa flera rådande diskurser.
Det kanske även hip hoprens postmoderna identitet gör? Överlag så är den finländska hip hop kulturen dock mycket oreflekterad, och inget tyder
på att situationen skulle komma att förändras.
Den teoretiska referensramen utgörs av postmoderna samhällsteorier och av kulturforskning som intresserar sig för populärkulturen. Därtill har
jag genomfört flera personintervjuer och studerat myndigheternas skrifter om graffiti. Hip hop kulturen har tidigare studerats väldigt lite i
Finland, och förhoppningsvis täcker uppsatsen vissa luckor i det akademiska fältet vad avser de temana som studeras.
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