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ABSTRACT
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Sammanfattning

Denna uppsats behandlar den retoriska övningen smädelsen och dess roll som övertygningsmedel inom 

rapbattlesituationer likväl som i retorikutbildningen. Jag tar mig en närmare titt på vinnaren av Vendetta 

(rapbattle sm i Sverige 2012), Mr.Cool, där jag i hans battles finner smädelsens topiker. Uppsatsen ser till 

smädelsens topiker och dess effektivitet i att söka avråda Vendettas publik och domare från att sympa-

tisera med Mr.Cools motståndare. Vidare ställer jag denna till synes stridande argumentationsteknik 

i förhållande till retorikens krav på moral och etik för att utvinna om detta är förenligt. Jag utgår ifrån 

tanken att den retoriska situationen och publiken kommer att påverka utfallet av vad både battlerap-

paren Mr.Cool och publiken anser vara passsande och därmed för domarnas slutgiltiga utlåtande.

Undersökningens resultat visar på att användandet av smädelsen tycks vara ett effektivt retoriskt medel i 

denna situation, i diskussionen resonerar jag kring frågan om samma slutsats kan gälla för andra situ-

ationer.

Nyckelord

Argumentation, demokrati, den retoriska situationen, aptum, moral, etik, smädelse, progymnasmata, 

dissoi logoi, konsensus, doxa, publik. 
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1. INLEDNING

Du har kastat bort ditt liv din äckliga jävel  
sånna som du borde aldrig sättas till världen 
nån annan borde fått ditt liv o det e så jag känner i själen
du förtjänar det inte, för du har ingen respekt för dess värde (Mr. Cool vs Third Eye 2012-09-29, Malmö).

För ett par oinvigda öron kan battlerap kanske uppfattas som något oerhört våldsamt, på gränsen till 

pubertalt och fullständigt politiskt inkorrekt. Vad man dock inte kan förbise är den popularitet och den 

kommersiella gångbarhet som den poetiskt utformade förolämpningen har kommit att erhålla i Sverige 

2013. På Babel, en nattklubb i Malmö, anordnades 3 & 4 maj 2013 det hitintills största evenemanget i 

svensk battleraps historia, med några av de främsta svensk-och engelskspråkiga utövarna i världen. En 

stor del av den svenska befolkningen har nog på ett eller annat sätt kommit i kontakt med den kom-

mersialiserade hiphopkulturen och då kanske främst genom rapmusiken. Battlerap däremot är nog dock 

fortfarande ett relativt okänt fenomen för den större majoriteten. 

  Battlerap kan kort beskrivas som att man inför en publik smädar sin motståndare med hjälp utav en 

rimmande text. Här ställs således en rappare mot en annan i avseendet att övertyga publiken och domare 

genom att vara fyndigare, argare, roligare och tekniskt skickligare än sin motståndare. Det handlar inte 

om att smäda för smädandets skull, battlerap handlar snarare om att bryta ned sin motståndare med ord 

samtidigt som man påvisar sin retoriska överlägsenhet och därigenom stärker sitt ethos. Både fram-

förande och innehåll präglas av våldsamma och ocensurerade inslag, ständig vistandes i gränslandet 

mellan fiktion och verklighet, humor och allvar. 

  Den moderna icke improviserande varianten av battlerap är relativt ny, särskilt i Sverige. I sin muntliga 

utformning rymmer den otaliga intressanta aspekter, inte minst som ett retoriskt övertygningsmedel. 

Hiphopen som populärkulturellt fenomen har i akademiska kretsar ofta kommit att beskådas med so-

ciologiska glasögon, man har även sett till raplyriken och dess litterära värde, men jag upplever att man 

mer sällan har behandlat fenomenet rapbattle ur ett argumentativt retoriskt perspektiv vilket jag ämnar 

göra.  

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Mitt primära syfte med denna uppsats är att angripa battlerapkulturen ur ett argumentativt perspektiv 

och då med fokus på smädelsen som retoriskt övertygningsmedel. I förlängningen ämnar jag diskutera 

den diskrepans som råder mellan smädelsen och retorikens krav på moral och etik. Jag söker nå svar på 

frågan om det är så att vi i vissa situationer är berättigade att smäda och provocera, och vilka kan dessa i 

så fall tänkas vara.  

De frågeställningar som kommer att ligga till grund för mitt arbete är:
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• Vilka topiker kommer smädelsens innehåll att centreras kring och hur tar dessa sig uttryck i Mr. Cools 

rapbattles?

• Vilken betydelse har den retoriska situationen för vad som anses vara passande i en debattsituation och 

därmed på användandet och mottagandet av smädelsen?

• Hur förhåller sig användandet av smädelsen som retoriskt övertygningsmedel till de deliberativa ide-

alen för argumentation?

3. BAKGRUND

Vad som kom att bli till en katalysator för denna uppsats var min återupptäckt av det kritikerrosade dra-

mat ”Döda poeters sällskap” från år 1989. I Sverige väckte filmen stor uppmärksamhet och ledde till en 

kulturpolitisk debatt om det frihetliga budskapet i filmen.     

  Den egensinnige läraren Mr Keating lär sina elever att gå sin egen väg och att genom poesin komma 

närmare skönheten och meningen med livet. Men att bryta mot reglerna och strunta i traditionerna 

på en ärkekonservativ amerikansk privatskola är inte problemfritt. Debatten i Sverige handlade my-

cket om ifall man ska stimulera ungdomar att avvika och tänka nytt eller om det är skadligt med för 

mycket egensinne. Flera liberala debattörer hyllade filmen som ett av 1900-talets stora mästerverk med 

ett tydligt liberalt budskap, medan andra hävdade att filmen visade på farorna med att människor med 

sina åsikter och sitt beteende avviker för mycket från majoritetens åsikter och invanda beteenden (den 

sociala normen).

 

Om jag nu istället låter Mr.Keating iklä sig rollen som Mr.Battlerap och förflyttar mig från den ärkekon-

servativa amerikanska privatskolan till ett demokratiskt Sverige år 2013, så har jag således en uppsats 

som handlar om populärkulturens och den smädande retorikens argumentativa och stridande funktion i 

avseendet att välkomna fler röster och synsätt.

  

Det är utifrån en primärt defensiv agenda som populärkulturen kommit att verka i mellanrummet av 

vårt styrda och kontrollerade samhälle, där målet alltid har varit att frigöra sig från de styrande sociala 

direktiven och normerna (Fiske 1991, s. 4-6). 

  Populärkulturen är en kultur som utgörs av kontraster, där de inslag som kommer att prägla männi-

skors vardag blir till den grogrund där populärkulturen sår sitt frö för att kunna växa sig stark och sedan 

resa sig mot övermakten (Fiske 1991, s. 20-21). Som praktexempel på ett populärkulturellt fenomen 

utformat som en motreaktion på det dominanta kraftblocket i samhället finner jag rapbattle som en 

konstnärlig argumentativ och ifrågasättande uttrycksform, vilken kan ses som en utmärkande konstruk-
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tion av potentiella meningsstrukturer som verkar på åtskilliga nivåer, då den innehåller både krafter av 

dominans och möjligheterna att ifrågasätta de dominerande i samhället (Fiske 1991, s. 4-6). 

  Som produkter av svensk kultur, kan man något stereotypt uttrycka, att vi som svenska medborgare har 

kommit att indoktrineras med en starkt konfliktundvikande och reserverad mentalitet där konkurrens, 

ambition och materiellt ansamlande värderas mycket lågt medan relationer och livskvalitet värderas 

mycket högt. Ett samlingsbegrepp för den värdegrund som svensk kultur kommit att vila på är post-ma-

terialism, där effekten av post-materialism är ett svagare stöd för konkurrensinriktade värderingar (Hay-

ward & Kemmelmeier 2007). I samklang med de rationalistiska och jämlika värderingarna kan svensk 

kultur ses som starkt universalistisk. Mer universalistiska samhällen har oftast ett bredare “moraliskt 

universum” och är mer inkluderande men samtidigt kan vi idag se ett Sverige som präglas av en alltmer 

starkt individualistisk kultur, eller icke kollektivistisk, där individer inte förväntas agera som medlem-

mar av livslånga grupper (Schwartz 2007).

  De svenska beteendenormerna ska dock inte ses som givna över tid. En del drag kan förvisso spåras 

långt tillbaka som exempelvis tystlåtenheten och inbundenheten, medan andra, som konflikträdslan, har 

uppkommit först mycket senare. Exempelvis kan jag nämna Voltaire som på 1700-talet menade på att 

svenskarna är “födda krigare, fulla av stolthet, mera tappra än idoga” (Voltaire 1731). Denna gamla kri-

giska svenska mentalitet som i hög grad påverkade politiken i Sverige fram till början av 1800-talet står 

i bjärt kontrast till dagens svenska normer och värderingar. Bland yngre generationer svenskar kan man 

idag se många förändringar av synsätt och attityder. Allmänna trender går mot minskad social konform-

itet, mot större uttrycksfullhet samt mot minskad respekt för auktoriteter och mindre betydelse av 

ordning. I takt med att samhället förändras så vill jag hävda att även den allmänna synen på retorik som 

etikens och moralens väktare måste komma att ställas i ny dager.

Som studerande av ämnet retorik på Södertörns högskola har jag främst kommit att stifta bekantskap 

med den klassiska aristoteliska definitionen som beskriver retoriken som: konsten att finna det som 

i varje situation är ämnat att övertyga. Den retorik jag har fått lära känna under min utbildning har i 

mångt och mycket utgått från den moraliska och etiska ledstjärnan, en retorik vars primära mål är att 

uppnå konsensus. 

  Då jag inte känner igen mig i den gängse definitionen av retorik som lärs ut vid högskolan, eftersom att 

jag finner att den rimmar illa med hur vi faktiskt brukar språket i ett Sverige år 2013, så vill jag med den-

na uppsats belysa en mer antagonistiskt utformad retorik, då jag anser att vi i ett alltmer tävlingsinriktat 

Sverige är i behov av både tillämpande och förståelse för en mer stridbart utredande och konfrontativ 

retorik. Jag söker framhäva smädelsen som ett effektfullt retoriskt medel för argumentation och konflik-

tlösning i svensk doxa, vilket jag exemplifierar genom att göra nedslag i det populärkulturella fenomenet 

rapbattle, där jag sätter vinnaren av Vendetta (rapbattle sm i Sverige 2012), Mr. Cool, under lupp.
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4. TEORI

I detta kapitel avser jag redogöra för de teorier och begrepp som kommer att ligga till grund för denna 

uppsats. Jag följer en någorlunda kronologisk ordning där jag inledningsvis ger en kort sammanfattning 

över retorikens uppkomst och dess förhållande till etik och demokrati samt hur detta har kommit 

att utvecklas till den moderna retorik som vi känner idag. Jag beskriver även den retoriska övningen 

smädelsen som den tar sig uttryck i Afthonios progymnasmata, debatten som samtalsform, den retor-

iska situation som kommer att ligga till grund för min analys samt topikernas funktion som diskursiva 

verktyg. Genomgående i kapitlet väver jag in teorier, rörande dessa områden, som jag finner intressanta 

och relevanta för uppsatsen och för tydliggörandet av dess syfte.

4.1 Effektiv övertalning eller etisk kommunikation

Om man uppfattar retorik som persuasiv, alltså som övertalande kommunikation, blir således målinrik-

tning och effektivitet dess centrala moment. I många definitioner framhäver man därför att retorik först 

och främst handlar om effektiv övertalning. 

  Utifrån sin övertalande förmåga utkristalliseras den gode talaren. Huruvida något kan klassas som 

bra eller dålig retorik, kommer uteslutande att avgöras utifrån om åhörarna låter sig övertalas eller 

inte. Denna synpunkt kan härledas tillbaka till antiken där sofisten Gorgias förklarar, i Platons dialog 

Gorgias, att ”retoriken är en producent av övertygelse: det är det som alltsammans går ut på, och det är 

kärnan i dess uppgift” (Platon 2000, s. 315, Kjeldsen 2002, s. 19). 

  I Aristoteles verk Retoriken framhävs effektiv övertalning/övertygande som kriteriet för en framgång-

srik och lyckad retorik, då Aristoteles uppfattade retorik som förmågan att övertyga. Denna förmåga 

kom han att beskriva som ett neutralt instrument som kan användas till både goda och onda handlingar 

(Kjeldsen 2008, s. 20). I kontrast till denna värdeneutrala definition finner vi de som vänder sig mot den-

na reduktion av retorikämnet till en ren och skär amoralisk beskrivning av hur man med vilket medel 

och till vilket pris som helst söker övertala (Kjeldsen 2008, s. 20). Istället söker de etiska och moraliska 

definitionerna att måla upp en bild av retorik som mer än bara ett redskap för att övertyga. 

Vilka krav ställer således retoriken på en talare? Vad utmärker den goda talaren? 

Dessa frågor besvarar Quintilianus i sin Institutio Oratoria där han i första boken skriver att: den fullän-

dade talare vi skapar måste vara en rättskaffens man, och därför kräver vi hos honom inte bara en uto-

mordentlig talegåva utan även alla de förtjänster som skall finnas hos en människa (Quintilianus 2002, s. 

18).
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  Quintilianus betonar liksom sin föregångare Platon vikten av att övertyga i ett epistemiskt syfte, då 

han i Institutio Oratoria bok 2, påtalar att retorik endast borde användas av en vir bónus dicéndi perítus 

(Quintilianus 36 e. Kr).

  Konflikten mellan etik och retorik kan härledas hela vägen tillbaka till antiken, och det är i menin-

gsskiljaktigheterna mellan sofisterna och platonisterna, jag finner smädelsen som retoriskt övertygnings-

medel intressant. Dispyterna mellan sofisterna och platonisterna kom att utgöras av deras olika inställ-

ningar till begreppet sanning. Platonisterna menade på att det finns en rådande universell sanning, ett 

sätt på hur vilket världen fungerar, och därmed kan man alltså inte diskutera alternativa sanningar. I 

motsats till detta menade sofisterna på att sanningen visst är ett begrepp som är öppet för diskussion, då 

de menar att sanningen är beroende av situation och perspektiv och att det därmed inte går att definiera 

en absolut sanning. Sofisterna ansåg att allting är argumenterbart eftersom det som en person håller för 

sanning inte nödvändigtvis måste vara sann för en annan. Det är i denna diskrepans som tvisten kring 

retorikens etiska och moraliska dimension kommer att bli aktuell. Platonisterna beskyller här sofisterna 

för att vara amoraliska då de avvisade absoluta sanningar och torgförde en mer skeptisk och relativistisk 

hållning till livet (Kjeldsen 2008, s. 30). I och med sofisternas syn på människan som ett dynamiskt tän-

kande väsen kommer de enligt många att lägga grunden för demokratin. Ett samhälle som karakteriseras 

av diskussion och argumentation i motsats till ett samhälle som bygger på auktoritära och odiskutabla 

sanningar. Demokratins essens återfinner vi varken i omröstningen eller i beslutet utan snarare i den 

föregående debatten och diskussionen (Kjeldsen 2008, s. 31). 

4.2 Kamp och tävling

Sofisternas retorik kom således till skillnad från platonisternas att utgöras av mer agonistiska inslag med 

diskussionen och argumentationen som karakteristiska drag för det antika Grekland. 

Begreppet agonism kommer från det grekiska adjektivet agonistikós, som betyder lämpligt till att käm-

pa, strida; i kombination med ordet téchne betyder det konsten och förmågan att ta itu med, utreda, 

klargöra, på ett stridbart sätt (Neumann 1998, Weiner 2006, s. 76). Inom den språklig-retoriska disci-

plinen innebär begreppet en tävling, där talaren ställer upp mot en kontrahent för att besegra denna 

med språkliga medel. Agonism är ett allmänt känt kulturellt fenomen som är karakteristiskt för det 

antika Grekland, det visar sig inte bara i taltävlingar utan också på många andra områden, t.ex. inom 

litteraturen och idrotten. 

Enligt retorikern George A. Kennedy (1998) var kamp och stridslystnad de mest utmärkande dragen vid 

offentligt talande i det antika Grekland. Han menar på att grekerna var stridslystna redan på Homeros 
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tid där en grundläggande agonistisk inställning kom att prägla hela deras livsstil, vilket tar sig uttryck 

bland annat inom poesin, diktningen och vid offentligt talande (Kennedy 1998, s. 211, Weiner 2006, s. 

77). Kennedy belyser de antika grekernas utpräglade förkärlek för öppen strid och rivalitet, vilken han 

menar på särskiljer sig tydligt från det mönster som återfinns hos de allra flesta andra kulturer där syftet 

med deliberativa tal var att uppnå konsensus. Kennedy menar på att inslag av kamp och tävling alltid har 

accepterats och tolererats i västerländsk historia, med undantag för tidsperioder där kyrkans eller statens 

maktställning kvävde dessa tendenser (Kennedy 1998, s. 197, Weiner 2006, s. 77). 

Retorikern Harvey Yunis (1996) menar enligt Weiner att den grekiska demokratin handlade om en 

direktdemokrati, där retorikern hade en central ställning och utgjorde en betydelsefull maktfaktor då 

det krävdes att varje medborgare hade kunskaper och förmåga att tala väl och ansvarsfullt i samband 

med deliberativa rådslag i offentliga sammanhang (Weiner 2006, s. 78). Den politiska scenen intogs av 

fria män, de talade och debatterade antingen som ”vanliga” medborgare eller som retorer för att påverka 

retoriska beslut. Det handlade oftast om verbala tävlingar, orddueller mellan debattörerna, och med 

stor sannolikhet hade retorerna ett övertag eftersom de var retoriskt och politiskt skolade. Den agonis-

tiska formen för debatt uppskattades enligt Yunis av demos (fria vuxna män) och den övriga publiken. 

Orddueller inför demos ansågs vara vitala inslag och ytterst viktiga komponenter för att upprätthålla 

demokratin. 

Enligt Walter Ong institutionaliserades den kampinriktade, muntliga traditionen genom retoriken och 

dialektiken, som sedan av Platon försågs med en vetenskaplig grund och överlämnades till eftervärlden 

med hjälp av skriften (Ong 1990, s. 57, Weiner 2006, s. 79). När grekerna övergick från muntlig till 

skriftlig tradition utvecklades såväl retoriken som dialektiken, som i sin tur starkt kom att påverka 

den högre utbildningen. Ong menar att skriften möjliggjorde ett reflektivt vetenskapligt tänkande som 

kunde bevaras och överföras till nya generationer. Han talar här om att analytiska avhandlingar skrevs 

och offentliggjordes i form av disputationer som var ytterst stridbara tillställningar, objektivitet var inte 

något som efterfrågades utan det gällde att ta ställning för eller emot en avhandling (pro et contra), att 

försvara eller attackera den om varandra. Den formella högre utbildningen styrdes enligt Ong således av 

den bestämda uppfattningen att inlärning var en agonistisk process: att delta i ett meningsutbyte var det 

bästa sättet att tillägna sig kunskap (Ong 1981/1991, s. 122, Weiner 2006, s. 79). 

Ong påstår att den agonistiska traditionen bröts i samband med teknologiseringen av ordet, när boktry-

ckarpressen infördes. Detta bidrog till att kampinriktade drag inom retoriken och speciellt inom dialek-

tiken, som tidigare stod för en agonistisk stil i offentliga debatter. Han poängterar att politik i alla kultur-

er är grundläggande och övertygande agonistisk. Den ursprungliga politiska traditionen kännetecknades 

av passionerade tal och ett tydligt agonistiskt mönster, det fanns bara ”good guys and bad guys”. Han 
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säger också att den nya politiken i dagens högteknologiska värld skiljer sig betydligt från den gamla. 

Enligt Ong handlar dagens politik principiellt sett mer om objektivt uttalade sakfrågor, där tröskeln för 

tolerans av stridslystna inslag är låg, men under den objektiva ytan, där det omedvetna verkar, finns 

högst agonistiska drag (Ong 1981/1989, s. 159, Weiner 2006, s. 79). 

4.2.1. Streitkultur

I linje med Kennedys, Yunis och Ongs reflektioner och tankar talar man inom tysk humanistisk forskn-

ing om Streitkultur (stridskultur) och Streitgespräche (stridssamtal). Stridskulturen hade en stark posi-

tion i Tyskland fram till 1800-talet, men vid sidan om fanns det också andra kulturella tendenser som i 

varierande grad präglade den offentliga och framförallt den privata diskursen; det gäller t.ex. den hövis-

ka kulturen under senmedeltiden och renässansen, salongkulturen under 1600-talet och olika borgerliga 

kulturströmningar på 1700-1800-talet, när borgerskapet fick större inflytande och bland annat skapade 

regler för en gemytlig och sällskaplig samvaro och för ideala, kloka och vänliga samtal (Schmölders 

1979, Göttert 1988, Weiner, s. 80). Att stridskulturens ställning fortfarande var stark under 1800-talet, 

visar t.ex. den samtida Christian Garve i en essä från 1797 med titeln ”Das ideale Gespräch” (det ideala 

samtalet) (Scmölders 1979, s. 227-236, Weiner 2006, s. 80). I motsats till den traditionella uppfattningen 

att samtalet ska kännetecknas av vänlighet, kvickhet och måttfullhet, betonar här Garve att debatten är 

den ideala formen för samtal. Han anser att det inte enbart är ”sanningens seger” som hänför deltagarna 

i debatten, utan att det är striden i sig och striden som sinnesrörelse som lockar. Enligt Garve är således 

aggression, agonism bäst ägnad till att uppnå den ideala affekten vid samtal (Weiner 2006, s. 80). 

4.2.2. Schopenhauer - Eristik

För att ta den stridande debatten till sin yttersta spets skriver Schopenhauer i sin bok Eristik eller 38 

sätt att få rätt om den dialektiska eristiken som en retorisk teknik inriktad på att vinna (Schopenhauer, 

2007). Schopenhauer skiljer här på logik och dialektik, där dialektik för honom är konsten att debattera. 

Eristisk dialektik beskrivs här som konsten att debattera så att man alltid får rätt. Arthur Schopenhauer 

(1788-1860) framställer här 38 tekniker för att vinna en diskussion: elaka, onda, sluga, kränkande, lög-

naktiga, manipulerande men också ytterst effektiva. För vem bryr sig om sanningen eller det rätta? Det 

handlar om att vinna diskussioner och debatter till varje pris – per fas et nefas, som han uttrycker det. 

Det viktiga för Schopenhauer är alltså inte att söka uppnå konsensus utan att vinna, vilket hans beskriv-

na tekniker kan bevittna om då flertalet utgörs av rena påhopp på debattmotståndaren. Schopenhauer 

såg alltså provokationen och smädelsen som naturliga inslag och väsentliga delar av en effektiv debat-

teknik. Han menar på att samtliga retoriska tekniker i debattkonsten måste utgöras av genomtänkta och 
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avsiktliga val, där sanningen får komma att samsas med bluffen.

4.2.3. Chantal Mouffes agonistiska debattmodell

Under de senaste decennierna har kategorier såsom ”absolut sanning” och ”universellt förnuft” kommit 

att ifrågasättas och kritiseras. Sociologer och filosofer har sökt nya alternativa lösningar för att utveckla 

den deliberativa demokratin i modern tid. Chantal Mouffe, som är en av kritikerna, anser att det ställs 

nya krav på demokratin i en tid som kännetecknas av komplexa samhälls- och maktstrukturer, där en 

mångfald av röster skriker efter individuell frihet, jämlikhet och folkstyre (Weiner 2006, s. 105). 

För att bäst kunna beskriva Chantal Mouffes agonistiska debattmodell väljer jag här att kort samman-

fattat ställa den i kontrast till Jürgen Habermas deliberativa debattmodell, vilken han kom att utveckla 

under 1990-talet och som ur ett teoretiskt perspektiv enligt många kan ses som den kanske mest sofis-

tikerade deliberativa modellen (se Passerin d’ Entreves 2002).

Habermas syn på deliberativ demokrati kan härledas tillbaka Platons elitistiska inställning till politiken 

då Habermas menar på att det ideala samtalet bygger på jämställdhet och normativ giltighet där delta-

garna är välutbildade, vältaliga och rationella individer som inte ägnar sig åt känslomässiga och okon-

trollerade utspel (Weiner 2006, s. 105). Till skillnad från den deliberativa modellens vill Mouffes modell 

inte utesluta känslor i den offentliga diskursen, agonistisk pluralism vill istället mobilisera känslor och 

passioner i ett demokratiskt syfte (Weiner 2006, s. 106). Agonistisk konfrontation kan ses som ett nyck-

elord och en grundval för Mouffes demokratisyn. Hon menar på att konflikter måste erkännas, legitim-

eras och inte förtryckas genom auktoritärt ingripande. Hon medger förvisso att pluralistisk demokrati 

fodrar ett visst mått av konsensus och en lojalitet mot etisk-politiska principer, men eftersom principer-

na kan tolkas på olika sätt talar hon därför om en ”konfliktfull konsensus”. Mouffe anser att om poli-

tikerna försöker åstadkomma konsensus till varje pris, kan detta i sin tur leda till apati, en avsaknad av 

engagemang och ett missnöje bland väljarna, det kan också bidra till att konflikter uppstår i samhället, 

att känslorna får härja fritt och att antidemokratiska rörelser växer sig allt starkare, t.ex. Sverigedemokra-

terna (Weiner 2006, s. 106-107). 

4.2.4. Provocative style 

Då jag bland annat intresserar mig för hur användandet av smädelsen som retoriskt övertygningsmedel 

ställer sig i förhållande till de deliberativa idealen för argumentation, så finner jag infogandet av detta 

stycke relevant för mitt arbete. 
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I artikeln Provocative Style hävdar Jostein Gaarder att en provokativ stil bestående av ironi och frätande 

sarkasmer inte helt enkelt ska ses som kränkningar av deliberativa ideal men som viktiga delar av debat-

ten, då dessa bidrar till att skapa närvaro, strukturera argument, bilda opinion och utgöra en engagerad 

och reflekterande publik. Författaren av artikeln argumenterar för att den provocerande stilen fyller en 

väsentlig funktion i den offentliga debatten och att vi felar om vi helt enkelt avfärdar provokationen som 

icke konstruktiv (Kock & Villadsen 2012)      

  Gaarder adopterar en retorisk norm från Hauser nämligen begreppet tolerans. Hauser menar på att eft-

ersom det civila samhället utgörs av skillnader snarare än likheter, av mångfald snarare än enighet, så är 

kontakten med alternativa idéer oundviklig. Detta finner jag tyder på en bild av mänsklig kommunika-

tion i form av ett ständigt kompromissande och en uppvisad tolerans inför andra människors avvikande 

åsikter. Vad jag ämnar belysa med infogandet av detta stycke är att införlivandet av provokationen med 

dess smädande och förolämpande karaktär kan ses som ett avsiktligt övertramp på normer snarare än en 

icke konstruktiva talhandling. Genom att bryta mot de gängse normer för vad som anses vara aptum i 

den offentliga debatten kan man således se dessa provokativa angrepp som anpassade och genomtänkta 

sätt i avseendet att väcka intresse och uppmärksamhet hos mottagaren. 

För att sammanfatta syftet med mitt refererande till den provokativa stilen vill jag framhäva vikten av 

särskiljandet mellan innehåll och form. Att en provokativ debattstil bryter mot vad som anses aptum i 

den civiliserade offentliga debatten är ju inget jag kan blunda för men liksom Björn Fredberg (2009) vill 

jag argumentera för att vi måste skilja mellan formen (den framförande stilen) och innehållet (syftet). 

  Som jag poängterade inledningsvis så handlar inte battlerap om att smäda för smädandets skull, det 

handlar inte heller om att se battlerapparen som en person med låg moral som oavsiktligt trampar över 

normer. Det handlar om att se till vad personen söker åstadkomma med sitt framförande och då fram-

förallt just med hjälp av smädelsen som retoriskt övertygningsmedel. 

4.3 Dissoi logoi, lovtal och smädelsetal

Med logos som teoretisk ledstjärna praktiserade Gorgias framställandet av antitetiska argument, där 

oratorns främsta mål var att med hjälp av ordets makt övertyga sin publik om att ett alternativ var bättre 

än det andra. Protagoras intresse för dissoi logoi mynnade ut i en retoriklära som bygger på teorin att 

starka argument kan produceras för eller mot vilket påstående som helst (Herrick 2009, s. 43). Detta 

kan härledas tillbaka till Aristoteles tanke om att allting kan ses på ett annat sätt, vilket tar sig uttryck i 

den didaktiskt utformade övningen dissoi logoi, där man först bör hylla och sedan smäda samma sak 

för att påvisa att allting kan ha två sidor. Denna tanke har således kommit att utgöra grunden för den 
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demonstrativa genren inom retoriken, vilket i praktiken innebär att man hyllar eller smädar någon eller 

något. Med andra ord kan man säga att tal inom denna genre utgörs av två antiteser, hyllningen eller 

smädelsen, vilka står i direkt motsats till varandra. De retoriska övningarna smädelse och lovtal kom-

mer att likna varandra då de båda utgår ifrån samma topiker, det vill säga inledning, härkomst, uppväxt, 

livsgärning, jämförelse och avslutning (Afthonios 2002, s. 150-152). Dessa övningar kan således ses som 

träning i argumentationsteknik där man lär sig att vända argument till sin fördel i en diskussion (Aftho-

nios 2002, s. 138). 

Afthonios framhåller övningarna vederläggning och smädelse som utmärkta exempel på övningar i ta-

lets konst, Afthonios skriver: ”Den som vederlägger skall först av allt svartmåla sagesmännen, sedan göra 

en utläggning av saken. (…) Denna grundläggande retoriska övning i sig själv visar hela talekonstens 

styrka” (Afthonios 2002, s. 56). Vidare beskriver han smädelsen: ”Smädelse är tal som framhåller dåliga 

egenskaper. (…) Smädelsen är ren svartmålning” (Afthonios 2002, s. 70). Smädelsetalet kom att indelas i 

samma huvudpunkter som lovtalet, då Afthonios menar på att man kan smäda samma typ av saker som 

man lovordar. Smädelsetalet, psogos, eller för att bruka latin vituperatio, kom att användas i avseendet 

att framhålla allt det som kan ses som förkastligt hos människor och företeelser, tider och platser, oskäli-

ga djur och även växter (Afthonios 2002, s. 70). Att prisa sina allierade och smäda sina motståndare kom 

att bli till ett sätt att stärka sin position, förhöja sitt ethos och därigenom vinna förtroende. Den som 

med talets gåva kunde finna en väg att beskylla sin motståndare för allt det onda som skett, eller för det 

onda som skulle kunna komma att ske, kunde genom att degradera motståndarens status också höja sin 

egen. Ett annat välkomnat användningsområde för smädelsen var då du ville utmana din motståndare, 

då i avseendet att sätta denna på plats eller för att uppmana till strid, eller som jag ämnar utveckla under 

avdelning 4.5.1 battlerap som konstruktiv konfliktlösningsmetod.

Varför jag finner Afthonios utstakade väg, till att bli en bättre talare och därmed också en bättre männi-

ska, intressant för detta arbete är att retorikämnets invävda krav på etik och moral kommer att utmanas 

genom införlivandet av smädelsen som retorisk övning. Det går således att diskutera huruvida vi under 

en universitetsutbildning bör lära oss provocera, förlöjliga och håna? Hur går detta egentligen ihop med 

de retoriska begreppen vir bonus och aptum? Dessa frågeställningar är jag inte på något sätt ensam om, 

detta är även något som bland annat Lisa Blomqvist reflekterar över i sin kandidatuppsats från 2009. 

Jag söker i detta arbete varken förkasta eller försvara smädelsen som ett retoriskt medel utan snarare 

vill jag i min analysdel utifrån smädelsens topiker undersöka dess retoriska effektivitet i den stridande 

argumentationen, rapbattle. 
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4.4 Topos som diskursiva verktyg

Som ett komplement till smädelseövningens topiker som grund för utformandet av argument som ser 

till två sidor vill jag här bjuda in Wolrath-Söderbergs teori om topos som diskursiva verktyg.

Maria Wolrath-Söderberg har utvecklat ett modernt toposbegrepp där hon ser topos som diskursiva 

verktyg, i form av diskussionspunkter, diskussionsgrunder eller diskussionsoperationer (Wolrath-Söder-

berg 2010, s. 1). Dessa diskursiva verktyg är tänkta att användas för att skapa mening inom argumen-

tativa praktiker. Wolrath-Söderbergs synsätt bygger på en sofistisk kunskapssyn där hon lägger vikt vid 

Aristoteles topostänkande (Wolrath-Söderberg 2010, s. 1). Topos är alltså enligt det här synsättet sådana 

diskursiva verktyg som vi argumenterar om (diskussionspunkter) eller med hjälp av (diskussionsgrunder 

och diskussionsoperationer). Att det är just sådana redskap som vi förhandlar om innebär att det då på 

samma gång är det som är gemensamt i ett kollektiv och det som särskiljer oss från andra kollektiv och 

grupper, menar Wolrath-Söderberg (Wolrath-Söderberg 2010, s. 2). 

Topos är de diskussionspunkter, diskussionsgrunder och diskussionsoperationer som betraktas som 

giltiga, betydelsebärande och särskiljande för olika praktiker. Dessa är just sådana redskap för resone-

mang som vi måste behärska för att vara en del av ett kollektiv (Wolrath-Söderberg 2010, s. 2). Topos er-

håller en central position i den retoriska begreppsapparaten där toposläran ofta räknats till inventio som 

är den heuristiska processen i produktionen av argumentation (Wolrath-Söderberg 2010, s. 4). Ett brett 

register av topos hjälper oss att både finna och uppfinna de resonemangssätt som kan vara relevanta i 

olika kontexter. 

En nödvändig förutsättning för kommunikation är pistis vilket talaren åstadkommer genom att knyta 

an till mottagarens meningsstrukturer så att det uppstår ett enthymem, det vill säga ett meningsfullt 

samband (Wolrath-Söderberg 2010, s. 4).  Wolrath-Söderberg beskriver således topos som verktyg för 

meningsskapande, för att det är återvunna argumentativa vanor som vi känner igen och tillskriver värde.    

  Därför kan de också fungera som mötesplatser mellan olika meningar men även mellan gammal kun-

skap och ny. Båda dessa delar är lika relevanta i såväl människans dialog och förhandling med andra 

som i hennes interna överläggning med sig själv, menar Wolrath-Söderberg (Wolrath-Söderberg 2010, s. 

5). 

Utifrån Wolrath-Söderbergs syn på topos som diskursiva verktyg för meningskapande tycker jag mig 

se ett samband med de topiker som återfinns i Afthonios retoriska övningar, lovtalet och smädelsen, då 

dessa genererar en mötesplats mellan olika meningar men även mellan gammal kunskap och ny. Detta 

är också något som är oerhört talande för populärkulturen då den kan beskrivas som konsten att befinna 
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sig mitt emellan, vilket således naturligt leder mig in på det populärkulturella fenomenet, hiphop, som 

jag ämnar utveckla under punkt 4.6 (Fiske 1991, s. 2-3).

4.5 Den retoriska situationen

Jag finner den retoriska situationen fundamentalt väsentlig för denna uppsats då denna i ett rapbattlesa-

mmanhang innefattar prekära omständigheter och regler som bör efterföljas. Det kan även vara så att de 

specifika situationer som omhuldar mina valda rapbattles må ha en viss inverkan på åhörarnas motta-

gande av smädelsen och dessutom på huruvida smädelsen i sammanhanget anses vara aptum eller ej. 

  Det inom retorikämnet vanligt återkommande begreppet retorisk situation kommer att utgöras av de 

förhållanden och villkor som ligger till grund för den rådande situation där retorik i form av t.ex. argu-

mentation förekommer. Enkelt förklarat kan man säga att den retoriska situationen innehåller problem 

eller utmaningar som kan lösas genom effektiv kommunikation, det gäller alltså att göra det som krävs i 

situationen för att åstadkomma en förändring (Kjeldsen 2008, s. 84). 

  Vilken betydelse har då den retoriska situationen för vad som anses vara passande i en rapbattlesitua-

tion och därmed på användandet och mottagandet av smädelsen?

  För att kunna besvara denna fråga finner jag implementerandet av begreppet doxa, relevant för denna 

uppsats då det kan te sig så att vad som anses vara allmänt accepterat att uttrycka inom battlerapkultu-

rens doxa inte nödvändigtvis behöver vara det utanför denna. 

  Min definition av begreppet doxa innefattar de allmänna sanningar och ståndpunkter som kommit att 

accepteras av en majoritet, t.ex. att jorden är rund, vilket är ett påstående som idag är allmänt accepterat 

i vår doxa, men som dock inte alltid har varit det (Hellspong 2004, s. 198). Doxa, är liksom språket, en 

dynamisk instans som ständigt förändras, detta i takt med att vårt samhälle hela tiden utvecklas. Doxa är 

även relativ för människor från olika kulturer, åldrar, samhällsklasser, yrkeskårer etc. 

4.5.1 Bitzers analysmodell 

Lloyd F. Bitzer ansåg att retoriken är situationellt förankrad då han menade på att det är situationen som 

bestämmer vad som ska sägas och hur det ska sägas. 

  I sin artikel från 1968 ”The Rhetorical Situation” framhäver Lloyd F. Bitzer tre konstituerande element 

som utgör den retoriska situationen och som man bör ha med i analysen av denna, dessa benämner han 

exigence, audience och constraints (Bitzer 1968, s. 220). Här följer min definition av dessa vilka jag i sin 

tur har utgått ifrån i min kommande analysdel.

• Exigence kan man förklara som ett påträngande problem som med tillämpandet av retorik kan göras 
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till det bättre genom att engagera och aktivera mottagare med möjlighet att förändra problemet (Bitzer 

1968, s. 221). Här vill jag tillägga att jag, under begreppet exigence i min analysdel, inte väljer att se till 

det påträngande problemet som problematiskt i ordets negativa betydelse. Jag väljer snarare att uppfatta 

det som en utmaning eller som en förväntan på situationen i en mer positiv mening. För att likna vid 

en skådespelare när denne tar emot en Oscar kan situationens krav och publikens förväntningar på ett 

tacktal ses som ett retoriskt påträngande problem (Kjeldsen 2002, s. 86). 

• Audience syftar till att reda ut hur den egentliga publiken kan tänkas se ut och hur pass mottaglig 

den tilltänkta publiken är för det budskap som framförs. Här understryker Bitzer att en retorisk publik 

uteslutande består av de personer som kan påverkas av avsändarens retoriska yttranden och som har 

möjlighet att skapa den förändring som kan avvärja situationens påträngande problem (Bitzer 1968, s. 

221-222). 

• Constraints innefattar de möjligheter och begränsningar som varje talare måste förhålla sig till, vilket 

kan ses som den retoriska situationens påtvingande omständigheter. Här gör Aristoteles förövrigt en up-

pdelning mellan talarens retoriska konstmässiga och icke konstmässiga bevismedel. Med de icke kon-

stnärliga villkoren åsyftas de föreliggande omständigheter som talaren initialt inte kan styra över utan 

endast förhålla sig till. De konstmässiga villkoren däremot styrs av talaren och den retoriska metod han 

för med sig in i situationen, det vill säga hans personliga karaktär, hans rationella bevismedel, hans stil 

och emotionella appeller, med andra ord talarens ethos, logos och pathos (Kjeldsen 2008, s. 92). 

För att i min analys kunna klargöra utifrån vilken/vilka retoriska appellformer Mr.Cool främst kommer 

att operera, finner jag en sammanfattning av de tre formerna på sin plats, vilken jag hämtar från figur.8.2 

i Ekström & Larssons bok metoder i kommunikationskunskap (Ekström & Larsson, 2010, s. 220). 

Appellform och karaktäristik

Logos -  Appell till läsarens rationella ställningstagande. Håller sig till ämnet, saklig bevisföring utifrån 

fakta. Strävar objektivitet. Neutralt ordval, anonym stil, behärskat framförande.

Ethos -  Appell i kraft av personlighetsdrag eller karaktär. Bygger på läsarens förtroende för avsändaren 

på grund av dennes klokhet/kompetens, moraliska karaktär eller vänliga inställning mot läsaren. Är inte 

strikt bunden till situationen; känslorna för avsändaren kan finnas före, under och efter kommunika-

tionen – man kan skilja på primär ethos som finns hos läsaren innan kommunikationen, och sekundär 

ethos som skapas i kraft av själva kommunikationen.

Pathos - Appell som bygger på läsarens känslor och sinnestillstånd i situationen. Kan bygga på såväl 
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positiva känslor (glädje, medkänsla, munterhet, sexuell upphetsning) som negativa (hat, avsky, upprörd-

het). Mycket situationsbunden och flyktig. Iögonfallande stil, värdeladdat ordval.

Det är vida känt inom retorikämnet att de tre appellformerna hänger ihop, då det inte går att övertyga 

någon enbart genom logos, det måste också finnas ett förtroende för avsändaren och helst ska läsaren/

mottagaren känna sig personligt involverad i ämnet (Ekström & Larsson, 2010, s. 221). 

4.6 Hiphopkulturen ur ett populärkulturellt perspektiv

För att kunna beskriva battlerap, finner jag det nödvändigt att först beskriva den större kontexten vilken 

battlerap är sprungen ur. 

  Min förståelse för det populärkulturella fenomenet hiphop med dess form och funktioner hämtar jag 

ifrån John Fiskes böcker Understanding Popular Culture och Reading Popular Culture. 

Fiske skriver att konsten att befinna sig mitt emellan är vad som utmärker populärkulturen som en 

konst. Populärkulturen bygger på relationen och motsättningen mellan ”folket” och ”övermakten”, då 

populärkultur inte är något som produceras av den kulturella industrin utan något som skapas av folket. 

Någon dominant populärkultur kan aldrig existera då populärkulturen alltid är formad som en motreak-

tion till det dominanta kraftblocket i samhället och aldrig som en del utav det. Populärkultur ska således 

inte ses som en konsumtion vars primära mål är att generera pengar utan snarare som en aktiv process i 

att generera meningsstrukturer och glädje inom ett visst socialt system (Fiske 1991, s. 2-3). 

Populärkultur kan därför ses som en levande och aktiv process som bara kan utvecklas från insidan av 

ett socialt system och därmed inte kontrolleras från utsidan.  En text som införlivas i populärkulturen, 

och med en text menar Fiske en utmärkande konstruktion av potentiella meningsstrukturer som verkar 

på åtskilliga nivåer, behöver innehålla både krafter av dominans och möjligheterna att ifrågasätta de 

dominerande i samhället. Utifrån en primärt defensiv agenda arbetar populärkulturen i mellanrum-

met av vårt styrda och kontrollerade samhälle, där målet är att frigöra sig från normer och de styrande 

sociala direktiven (Fiske 1991, s. 4-6).

Inom den s.k. hiphopkulturen finner vi ett brett konglomerat av konstnärliga uttrycksformer. Det kän-

netecknas av fyra olika delar som alla representerar olika manifestationer av kultur: rap(ljudform), 

turntablism eller ”DJing” (ljudform), breaking (fysisk form) och graffiti (visuell form). Jag väljer här att 

uteslutande fokusera på det förstnämnda, då battlerap kan sorteras in under kategorin rap. Trots sina 

kontrasterande metoder för utförande, finner de en enhet i sin gemensamma förgrening i motverkandet 

av fattigdom och våld, som vilar i den historiska kontexten som födde kulturen. Det var som ett sätt att 
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erbjuda ett reaktionärt utlopp för det samtida urbana svårigheterna som hiphop initialt kom att fungera, 

en form av personligt uttryck som kan reflektera över och förkunna ett alternativ till att försöka utmana 

eller bara framkalla stämningen av omständigheterna i sådan miljö. 

4.6.1 Battlerap som konstruktiv konfliktlösningsmetod

Ursprungligen var battling en konfliktlösningsmetod som DJ:n Afrika Bambaataa använde för att min-

ska den katastrofala våldsanvändningen bland ungdomar i Bronx på 1970-talet och i stället ge konflik-

terna en konstruktiv inriktning. Tanken var att de rivaliserande grupperna under ordnade former fick 

ha en utslagstävling på platsen där publiken fungerade som domare. Den segrande gruppen fick stanna 

kvar och den besegrade fick lämna platsen. Våldet minskade i takt med att battling och hiphop blev allt 

vanligare. Detta blev sedan grundstommen i “Hip Hop Nation” eller “Zulu Nation”-ideologin, idén om 

ett samhälle som i stället för krig, våld, droger och rasism bygger på konst- musik- och danstävlingar.

Den ursprungliga formen kom att utgöras av improvisation; oförberett skulle texten framföras till musik; 

beats eller instrumentaler vars primära syfte är att tillskriva texten en rytmisk struktur.  Den improvis-

erade formen, freestylebattles, har mer eller mindre kommit att ersättas av den mer välgrundade form 

av battlerap som jag ämnar behandla. I mångt och mycket handlar det fortfarande om att bekräfta det 

egna jagets förträfflighet, men då siktet är inställt och riktat mot en specifik motståndare (till skillnad 

från tidigare freestyleevenemang där man behövde besegra flertalet för att kunna koras vinnare) och då 

kravet på den improviserade texten mer eller mindre är borttaget, så kommer battlerappens innehåll att 

centreras kring ett antal fasta knytpunkter. Att deltagarna i en battle tilldelas sina motståndare i förväg 

erbjuder förutsättningar för mer intimt utformade texter. Just denna personliga förankring som vilar i 

förarbetet då man söker finna information om sin motståndare blir till en vital funktion i textförfattand-

et. Som en del i utvecklingsprocessen har texterna gått från det mer allmänna till det personliga då man 

har gått från improviserat till förskrivet material.

4.6.2. Rapbattles i Sverige

Begreppet ”rapbattles” gjordes känt i Sverige främst genom filmen 8 mile med Eminem, där huvud-

karaktären deltar i diverse battles. Freestylebattles har dock förekommit i Sverige innan dess. På senare 

år har det vuxit fram en ny typ av battles som inte är uteslutet improviserade, främst i USA genom 

“Grind Time”, där motståndarna får en chans att förbereda sig inför sin motståndare. Detta sker a cap-

pella, det vill säga utan beats, som varit det tidigare klassiska sättet för rapbattles. I Sverige startades 

motsvarigheten till detta Våren 2010 med The O-Zone Battles i Lund, av rapparna Hyper och Choys, 

som var de första i Sverige att ta hit konceptet. The O-Zones battles har i dagsläget arrangerat major-
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iteten av Sveriges största rapbattle events. Varav två ägt rum på Mejeriet i Lund med 600 respektive 450 

betalande åskådare och blev redan på sitt andra event 2010 uppmärksammade av både KOTD och Grind 

Time från Nordamerika. 

5. MATERIAL

2012 höll The O-Zone Battles och The Ring Battles i Sveriges största rapbattle-turnering, (rapbattle SM) 

Vendetta. I januari av 2012 samlade de in 16 av landets främsta namn inom battle-scenen där de genom 

4 evenemang en efter en slog ut varandra fram till finalen som ägde rum december samma år. Vendetta 

kom att bli Sveriges första turnering i detta format som är en traditionell utslagsturnering.  

  Samtliga matcher har dokumenterats i videoformat och återfinns som separata klipp på Youtube. 

  Då materialet inte kan stå som representant för battle-kulturen i ett vidare världsligt omfång, då olika 

länder bedriver sina respektive ligor utifrån varierande premisser, så vill jag snarare utifrån detta mate-

rial exemplifiera hur den stridande retoriken tar sig uttryck inom battlekulturen i samtida Sverige. För 

att snäva av materialet ytterligare något, så väljer jag att belysa vinnaren av Vendetta 2012, Mr.Cools,  

väg genom turneringen, vilket innefattar analys av: 1 åttondelsfinal, 1 kvartsfinal, 1 semifinal samt en 

final. Matcherna utgörs av tre ronder, där de två motståndarna bjuds 90 sekunder vardera i respektive 

rond att framföra sitt material. Här ska tilläggas att jag endast transkriberar och analyserar Mr. Cools 

ronder. Nedan återfinns youtubelänkar till respektive match i sin helhet. Samtliga av Mr. Cools ronder 

har transkriberats och dessa återfinns som bilagor.1-4. 

Mitt material kommer således inte att fungera som ett underlag för att utvinna några vedertagna mön-

ster inom battlerapkulturen utan snarare får detta material utgöra ett exempel på när smädelsen kommer 

att fungera som ett retoriskt övertygningsmedel i samtida Sverige.  

Åttondelsfinal: Mr. Cool vs. Martin Zamora 2012-06-30, Malmö
Tillgänglig: < http://www.youtube.com/watch?v=nENLXtt5Tio > (2013-05-21)

Kvartsfinal: Mr. Cool vs. Kalle Balik 2012-08-25, Linköping
Tillgänglig: < http://www.youtube.com/watch?v=VcZKNJxctGc > (2013-05-21)

Semifinal: Mr. Cool vs. Third Eye 2012-09-29, Malmö
Tillgänglig: < http://www.youtube.com/watch?v=O3JZ3Vt3q44 > (2013-05-21)

Final: Mr. Cool vs. Grizzly 2012-12-01, Malmö
Tillgänglig: < http://www.youtube.com/watch?v=LGBBUq2hvxY > (2013-05-21)
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6. METOD

Mitt arbete innefattar undersökandet av smädelsens retoriska effektivitet samt dess etiska roll i debatt-

sammanhang, även om den givna situationen i mitt valda debattexempel, rapbattles, kan ses som en situ-

ation där smädelsens roll eventuellt är mer moraliskt försvarbar än i andra. Utifrån detta finner jag det 

relevant att titta närmare på den bakomliggande situation och de tvingande omständigheter som råder i 

Vendetta 2012, samt även undersöka publikens direkta alternativt indirekta påverkan på smädelsen. För 

att kunna reda ut detta kommer jag i analysens inledande skede använda mig av Bitzers analysmodell i 

granskandet av battlerapparens retoriska situation.

  Som jag nämnt innan så tar retoriken sin utgångspunkt i en konkret situation, vilket Orla Vigso 

beskriver som att ”någon försöker övertyga någon om något på ett visst sätt vid en bestämd tid och på en 

bestämd plats” (Ekström & Larsson, 2010, s. 217). Genom att analysera den retoriska situationen söker 

jag finna svar på följande frågor:

• Vem är det som försöker övertyga?

• Vem är det som man försöker övertyga

• Vad är det man vill övertyga om?

• Vilken kontext sker det i, dvs. tid och plats?

• Hur försöker man övertyga?

Med utgångspunkt i den retoriska situationen avser jag vidare reda ut vilket övergripande retoriskt syfte 

Mr.Cool har med framförandet av sina battletexter, med andra ord vilken retorisk genre kan dessa plac-

eras inom: forensisk retorik, deliberativ retorik eller epideiktisk retorik.

  Jag ämnar också försöka klargöra utifrån vilken/vilka retoriska appellformer Mr.Cool främst kommer 

att operera: ethos, logos eller pathos. 

  Om Mr. Cool i det här fallet nu ska försöka övertyga någon om något, är det en ytterst svår uppgift 

om han nu inte på något sätt redogör för varför den andra bör låta sig övertygas. Med andra ord är det 

nästan oundvikligt att Mr.Cool börjar argumentera. Således avser jag titta närmare på hur Mr.Cool byg-

ger sin argumentation, där jag utgår ifrån argumentationens tre grundelement, nämligen: påståendet, 

grunden och garanten Ekström & Larsson, 2010, s. 224). Dessa tre grundelement utvinner jag genom att 

svara på följande frågor:

• Påståendet finner jag genom att fråga: Vad vill sändaren uppnå mottagarens anslutning till?

• Grunden finner jag genom att fråga: Vad bygger sändaren påståendet på?

• Garanten finner jag genom att fråga: Hur kommer man från grunden till påståendet?
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Slutligen finner jag det för min retoriska analys väsentligt att kunna peka på vad Mr.Cools texter 

förutsätter som doxa, dvs. vilken kunskap Mr.Cool förutsätter att åhörarna besitter.

Vidare ämnar jag utifrån Afthonios uppbyggnad av den retoriska övningen “smädelsen” studera de 

topiker som kommer att ligga till grund för utformandet av Mr. Cools texter. 

7. ANALYS OCH ANALYSRESULTAT

7.1 Bitzer och den retoriska situationen

För att kunna analysera smädelsen som retoriskt övertygningsmedel måste man också ha den retoriska 

situationen med i beräkningen. Jag kommer således inledningsvis att utgå från Bitzers modell i mitt 

analysarbete, som tidigare nämnt framhäver Bitzer att varje retorisk situation innehåller de tre konstitu-

erande elementen exigence, audience och constrains (Kjeldsen 2006). 

7.1.1 Exigence

Då Vendetta 2012 är en traditionell utslagsturnering så ligger det retoriska problemet, eller utmaningen, 

i att med hjälp av sina retoriska yttringar lyckas övertyga domarna om sin vidare fortsättning i turnerin-

gen. En annan aspekt som vilar i den retoriska utmaningen är battlerapparens förmåga att med hjälp av 

sitt material lyckas engagera och underhålla sin publik då detta kan ses som en kommersiell tillställning 

där åhörarna förväntas få en trevlig kväll och därmed valuta för sina pengar.

7.1.2 Audience

Bitzers bestämda uppfattning om att den retoriska publiken endast bör utgöras av personer som kan 

påverkas av avsändarens retoriska yttranden och som har möjlighet att skapa den förändring som kan 

avvärja situationens påträngande problem, kommer här att ställas på kant. Publiken i det här fallet kan 

närmast beskrivas vad Bitzer kommit att benämna den poetiska publiken (min översättning). Bitzer 

beskriver den poetiska publiken som en samling personer med förmågan att delta i estetiska upplevelser 

framkallade av poesin, i det här fallet en smädande och rimmande variant av poesi i form av rap (Bitzer 

1968, s. 222). Bitzer drar här slutsatsen att poeter, eller som i det här fallet battlerappare, i allra högsta 

framför sitt färdiga material inför en publik, men detta gör nödvändigtvis inte publiken till en retorisk 

sådan (Bitzer 1968, s. 222). 
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  Inom battlerap kan publikens huvudsakliga roll beskrivas som en bedömande sådan, då man antingen 

visar eller låter bli att visa sin uppskattning. Detta tar sig uttryck i form av minspel och kroppsspråk men 

kanske framförallt via diverse läten såsom: applåder, skratt, tillrop.     

  Oftast kommer utelämnandet av respons, i form av fullkomlig tystnad, att ses som den hårdaste kritik-

en man kan rikta mot en battlerappares framträdande. Då det mer ofta än sällan händer att publiken rik-

tar en direkt konfronterande kritik mot det framförda materialet så kan man se detta som att publiken i 

stridens hetta varken ska eller bör påverka innehållet i det framförda. Man kan här även se att en stor del 

av den kollektiva reaktionen kommer att härledas och kopplas till battlevärdarnas (ofta är de två stycken 

värdar som inför publiken står för den mer formella presentationen av, t.ex. rapparnas namn och antal 

ronder) kontakt med publiken. Allt som oftast ombeds publiken att föra någon form av oväsen, oftast 

inför och efter ett battle men även emellan ronder, detta för att bidra till en förhöjning av stämningen.   

  Emellanåt händer det att rappare mitt uppe i en rond tappar bort sin text, en så kallad choke, då brukar 

värdarna snabbt uppmuntra publiken att visa den drabbade lite kärlek för att få denne att hitta tillbaka 

till sin text. 

  Bortsett från battlevärdarnas kontakt med publiken så kan jag konstatera att publiken inte förväntas 

inta någon konstruktiv roll i sammanhanget, då rapparna mer sällan än ofta upprättar en direkt kontakt 

med sin publik. Med andra ord kan jag utläsa att publikens omedelbara inverkan på innehållet ter sig 

tämligen begränsad. Dock kan publiken ha en indirekt inverkan på innehållet genom sin närvaro i form 

av representanter av en betydligt större kontext, då battlerap kan ses som en underordnad avdelning av 

den hiphopkultur den är sprungen ur. Då det mer eller mindre är omöjligt för en rappare att föreställa 

sig hur publiken väljer att förhålla sig de normer och värderingar som har kommit att införlivas i 

hiphopkulturen, så får denne snarare förlita sig på att publiken åtminstone är välbekant med dessa. 

Jag finner att Mr.Cool i mångt och mycket vilar på denna kontextuella medvetenhet när han i sin battle 

mot Grizzly uttrycker:

Jag hoppas din flickvän blir våldtagen så hon mår riktigt dåligt 

o det e inte bara som jag säger, fråga mig på efterfesten så står jag för samma åsikt (Mr.Cool vs. Grizzly 2012-12-01, 

Malmö).

Ett annat exempel på denna kontextuella medvetenhet är när Mr. Cool verkar ta för givet att publiken 

känner till vad som har sagts i föregående battles. Detta är ju i och för sig inte ett helt orimligt krav med 

tanke på att detta nya format för rapbattles fortfarande är ett relativt nytt fenomen i Sverige, där antalet 

avverkade battles inte har hunnit bli så många. Mr.Cool alluderar ofta till tidigare battles där hans al-

lusioner oftast syftar till ett förlöjligande av sin motståndare. Vad som dock kan te sig problematiskt med 

en allusion är om publiken inte kan härleda denna för då blir svårt för publiken att förstå den koppling 
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som Mr. Cool försöker göra. 

  Följande exempel på allusion utgår från ett stycke framfört av Nomaden som i semifinalen mot Grizzly 

anspelar på sin självklara position som vinnare:

Nu tänker ni säkert hur kan han va så säker, hur stöddig e han

Ja om vi säger såhär jag hade min vendetta segerfest förra fredan

Jag har redan köpt ett hemmabiosystem på avbetalning

Dolby surround öronsex ljudet e överfett

Jag e så säker på att jag vinner vendetta å att jag gör det lätt

Att jag ser varenda poster där prissumman står som min lönespec (Grizzly vs. Nomad 2012-09-29, Malmö).

I finalen mot Grizzly säger Mr.Cool följande:

Jag har redan köpt Nomads nya hemmabiosystem på blocket

Jag hade också min segerfest i fredagskväll o det va så fett 

Ja, det var exakt den självgoda vinkeln som gjorde att noah förlora 

Så bara för det ska jag ha lika dryg attityd, Jag e Mr Cool, du e Grizzly, va fan tror du din hora (Mr.Cool vs. Grizzly 2012-

12-01, Malmö).

Trots att Mr. Cools införlivande av denna allusion inte på egen hand kan stå som representant för de 

vanligt återkommande allusionerna på den svenska battlerapscenen så finner jag ändå att detta är ett ta-

lande exempel på hur Mr. Cool som en aktiv utövare tillskriver sin tilltro till den närvarande respektive 

den icke närvarande publiken som kontextuellt upplyst. Med den icke närvarande publiken syftar jag här 

till den skara människor som i efterhand kommer i kontakt med dessa battles via den digitala videotjän-

sten Youtube. 

7.1.3. Constraints

Med de icke konstnärliga villkoren åsyftas de föreliggande omständigheter som talaren initialt inte kan 

styra över utan endast förhålla sig till. Det kan i detta fall innebära det regelverk som har upprättats 

för Vendetta 2012, där deltagarna tvingas efterfölja turneringens format vilket innefattas av att varje 

match utgörs av 3 ronder med en tidsbegränsning på 90 sekunder i respektive rond. Det kan också ta 

sig uttryck i form av oväntade händelser som t.ex. i matchen mellan Mr.Cool och Third Eye när en tjej i 

publiken svimmar vilket resulterade i en liten kort paus. Vidare kan dessa icke konstnärliga villkor t.ex. 

härledas till den icke kontroll Mr. Cool har över de förskrivna argument som hans motståndare framför, 
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motståndarens material blir helt enkelt något som Mr.Cool är tvungen att förhålla sig till.  Utifrån den 

retoriska situation som Mr.Cool befinner sig i, med hänsyn till de konstmässiga villkoren, så finner jag 

att balanserandet av de tre appellformerna kommer att variera beroende på att olika delar av Mr.Cools 

texter använder olika appellformer. Vilka som används var hänger bl.a. ihop med vilken funktion de 

olika delarna av texten har i relation till läsaren/mottagaren (Ekström & Larsson, 2010, s. 222). 

  I följande exempel finner jag att Mr.Cool i sin argumentation främst söker uppnå mottagarnas anslut-

ning till synen på Third Eye som en person man inte kan lita på.   

  Inledningsvis påstår Mr.Cool att det är ok att göra en stor sak av någonting litet i en battlerond, vilket 

han erkänner att han själv ofta gör, men vad som dock inte är ok är att bygga en hel rond på en lögn bara 

för att man vill vinna och gå vidare i turneringen. 

O det e ok att göra en stor sak av någonting litet

det har jag själv gjort många gånger i ronder jag skrivit 

Men när du ljög en hel rond om att han snackat skit om sina polare bara för du ville gå vidare o vinna din match

såg du mest ut som Big Bang så mycket du skapade ur ingenting alls (Mr.Cool vs. Third Eye 2012-09-29, Malmö).

Mr.Cool söker här stärka sitt ethos, som en person som visserligen emellanåt tenderar att göra någonting 

stort av någonting litet men som dock aldrig införlivar lögner för att vinna en rapbattle. I sin argumenta-

tion försöker han genom logos, vilket tar sig uttryck i argumentationens grund att det inte är accepterat 

att man ljuger sig till en vinst, att inför mottagarna framställa Third Eye i dålig dager.

 

 Det går också att skilja mellan fysiska och kulturella eller psykiska retoriska villkor. De fysiska (eller 

tekniska) kan beskrivas som de begränsningar och möjligheter som olika medier erbjuder (Kjeldsen 

2008, s. 92). I Vendetta 2012 äger deltagarna tillgång till mikrofon i form av en ”mygga” (trådlös mikro-

fonmygga som fästs på t.ex. kavajslag med hjälp av clips). Detta gör det möjligt för deltagarna att prata 

lågt eller viska, men även att använda båda sina händer för att gestikulera samt att röra sig fritt på en 

relativt öppen plats då man inte är tvungen att stå fast vid en talarstol. De fysiska villkoren kanske oftast 

är de mest uppenbara men det är de psykiska och kulturella omständigheterna som ofta är de viktigaste 

(Kjeldsen 2008, s. 92). När de intar karaktären av motstånd eller begränsningar är dessa oftast betydlig 

svårare att övervinna, exempelvis om attityder hos mottagarna står i direkt motsättning till talarens 

budskap. För Mr.Cool handlar det således om att upptäcka och utnyttja de rätta retoriska villkoren för 

att kunna påverka publiken och lösa det retoriska problemet. För att kunna göra detta på bästa möjliga 

sätt handlar det för Mr. Cool om att bedöma vilka retoriska villkor som anses aptum och ändamålsenliga 

att utnyttja för att skapa en passande respons på situationen (Kjeldsen 2008, s. 93). Ett tydligt exempel 

på när Mr.Cool  utnyttjar de retoriska villkoren till sin fördel är i sin match mot Kalle Balik. Just i denna 

match finns det inga mikrofoner att tillgå vilket blir till en nackdel för den lågmälde Kalle Balik då han i 
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en lokal fylld av högljudda människor får det svårt att göra sin röst hörd. Mr.Cool med sin starka stäm-

ma och sin förmåga att inta rummet utnyttjar denna situation till fullo då de retoriska villkoren redan i 

ett inledande skede får Kalle Balik ur balans. 

7.2 Smädelsens topiker

Jag avser i detta kapitel exemplifiera hur smädelsens topiker tar sig uttryck i Mr.Cools ronder. Som jag 

tidigare nämnt utgörs smädelsen som retorisk övning av topikerna härkomst, uppväxt, livsgärning och 

jämförelse, vilka jag tycker mig återfinna i Mr.Cools fyra battles. Jag väljer här att dela upp topikerna i 

fyra stycken, där jag först citerar ”smädelsen” och sedan kommenterar den. Här ska tilläggas jag återger 

citaten i dess talspråkliga form och att jag dessutom markerar rimmen på det sätt som det framförs. 

Det jag intresserar mig för är som sagt smädelsens effektivitet, där jag ser till helheten snarare än till de 

specifika topikerna. Det ska också tilläggas att jag inte lägger någon värdering i huruvida det som sägs är 

sant eller inte. I Retoriska övningar, Afthonios progymnasmata står det att man genom smädelsen bör 

härleda publiken mot ett icke uttalat mål. Med andra ord får publiken i det här fallet själv dra slutsatsen 

om den tilltalade är en klandervärd människa eller inte (Afthonios 2002, s. 71). 

7.2.1. Härkomst

Mr Cool: Historielektion! Zamora e från början ett judiskt namn! 

Men under medeltiden blev de i regel lite tufft för judar så dom börja bluffa, ljuga konverterade, blev kristna

o det fungerade till sist va

det inte en enda Zamora som blev förföljd p.g.a. det judiska arvet

 för dom hade kommit på en genial lösning, det va ju bara att sluta o va de (Mr.Cool vs. Martin Zamora 2012-06-30, 

Malmö).

Mr Cool: För du har sagt både till mig o andra förut att det inte är många som du tycker e fetare än cool

 men det e inte direkt överraskande att du inte vågar stå för det som du tror

du e en Zamora att våga stå för vad man tror på har ALDRIG legat i ditt blod (Mr.Cool vs. Martin Zamora 2012-06-30, 

Malmö).

Här kommer vi i kontakt med en tydlig smädelse av Martin Zamoras härkomst, vilken Mr. Cool fram-

ställer i en föga smickrande dager, full av dåliga egenskaper som bygger på stereotypa uppfattningar om 

juden som kappvändare och lögnare. Mr. Cool söker här sänka sin motståndares ethos genom att måla 

upp denne som en feg person som aldrig vågar stå för det han tror på. 
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7.2.2. Uppväxt

Mr. Cool: ETT ÅR va du borta från den här rappscenen

 så därför stanna du på samma nivå jag har tatt dom sista trappstegen 

 Jag e så långt före dig nu att jag måste battla dig i backspegeln 

inte konstigt du e negativt inställd till mig... allt du ser e nackdelen (Mr.Cool vs. Martin Zamora 2012-06-30, Malmö).

Mr. Cool: Vi e i första ronden men det e uppenbart att du redan har förlorat

för ETT ÅR har du vatt borta, o medans du la skorna på hyllan la jag vantarna på hela scenen

Du e Bruce Willis i sjätte sinnet, men jag antar att du inte själv kan de

 så jag får förklara om den gick över ditt huve vi e bara i början nu men du har blivit förd bakom ljuset o inser inte själv att 

du  egentligen varit död hela tiden förrän i slutet (Mr.Cool vs. Martin Zamora 2012-06-30, Malmö).

Mr. Cool: du har vatt borta ETT ÅR så hur ska du ta dig ända till toppen

när du bara kommer tillbaks som en liten hora först nu när det finns pengar i potten (Mr.Cool vs. Martin Zamora 2012-

06-30, Malmö).

Mr. Cool: Stefan Liv störta o dog med sitt flyg i September

Gaddafi blev mördad i Oktober när han försökte fly över Lybiens gränser 

I December gick SAAB i Konkurs O Kryssaren Costa Concordia gick i januari på grund utanför italiens kust

 Men det var helt onödigt att jag stod o rabbla alla dom händelserna o vilka datum dom skett på

För det räcker att man tittar på skillnaden mellan oss två för att inse att det hänt jääävligt mycket på ETT ÅR! (Mr.Cool vs. 

Martin Zamora 2012-06-30, Malmö).

Mr. Cool söker här befästa en position som en utövare som konsekvent har sett till att ta battlescenen till 

nya och förbättrade nivåer. Här smädas Zamora utifrån sin frånvaro från den svenska battlescenen. Mr. 

Cool söker här genom exemplifierandet av händelser, hämtade från det år då Zamora inte var en de-

laktig utövare, påvisa att battlescenen har utvecklats i hans frånvaro och att han inte längre hör hemma 

här. Vidare målar Mr. Cool upp Zamora som en svikare som först när det finns pengar i potten väljer att 

återvända till battlescenen. 

7.2.3. Livsgärning

Jag e Sveriges svar på Soul kahn, Illmac, Benden! Du e Sveriges svar på... frågan ingen ställer!

för du har bara snott min stil, o det e lika fel o stjäla nåns stil/ som o stjäla nåns bil
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bara svårare o spåra de men när du gjorde debut hade jag redan battlat en tid

 så du kan se mina första battles som ett ägarbevis (Mr.Cool vs. Kalle Balik 2012-08-25, Linköping).

Likt i föregående exempel söker Mr. Cool här att redogöra för sina bedrifter på den svenska battlescenen 

genom att inledningsvis jämföra sig med framgångsrika amerikanska battlerappare. Vidare söker han 

även här tillskriva sig en veteranstatus då ha poängterar att han vid Kalle Baliks debut på battlescenen 

redan hade battlat en tid. 

7.2.4 Jämförelse

Du e arbetslös! Föreställ dig mitt liv, vaknar opp, tar en kopp... o har ett jobb

plockar ut lite mat o lagar nått... o har ett jobb, tappar upp ett bad o tar ett dopp... o har ett jobb, går till en battle o kör ett 

schema om att jag har ett jobb, som jag kanske drar för långt... o har ett jobb 

märkte att publiken reagera på sista twisten i hela schemat så det kändes bra ändå... o har ett jobb (Mr.Cool vs. Kalle Balik 

2012-08-25, Linköping).

Här gör Mr.Cool en jämförelse mellan sitt och Kalle Baliks privata liv. Kalle Balik målas här upp som en 

arbetslös dagdrivare medan Mr. Cool framställer sig själv som en driven person med ett jobb. Genom 

användandet av denna topik anspelar Mr. Cool här på status, då det kan anses mer socialt och ekono-

miskt betingat att ha ett jobb än att inte ha det. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det är svårt att särskilja topikerna från varandra då de ten-

derar att gå in i varandra. Som jag tidigare nämnt så kommer inte detta material att fungera som ett 

underlag för att utläsa några vedertagna mönster inom battlerapkulturen utan snarare får detta material 

utgöra ett exempel på när smädelsen kommer att fungera som ett retoriskt övertygningsmedel i samtida 

Sverige. Vad jag dock kan utläsa är att det ter sig tämligen effektivt att genom användandet av smädels-

ens topiker få publiken att sammankoppla Mr. Cools motståndare med dessa negativa samband. 

8. SLUTSATS

I detta kapitel kommer jag utifrån mina frågeställningar, sammanställa de relevanta resultat jag kunnat 

utläsa i min analys utifrån mina avhandlade teorier. 

8.1 Smädelsen som underhållning kopplat till Bitzers ”exigence” i den givna rapbattlesituationen
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Vad jag kan utläsa utifrån min analys är att det påträngande problem som ligger till grund för Mr.Cools 

framträdande i Vendetta 1 on 1 rapbattle 2012, främst ska uppfattas som en ”utmaning” snarare än ett 

”problem” som retoriken söker råda bot på. Det står klart för mig att det populärkulturella fenomenet 

rapbattle främst kommer att tillhöra genren för den epideiktiska retoriken, där man genom smädelsen 

söker få mottagarna känna negativt för en person, en sak, en gärning eller ett samhällsläge (Ekström 

& Larsson 2010, s. 219). Till skillnad från den forensiska retoriken och den deliberativa retoriken så 

handlar den epideiktiska retoriken sällan om vad som är rätt eller fel, nyttigt eller skadligt utan kanske 

främst om vad som är bra eller dåligt (Ekström & Larsson 2010, s. 219) . Även om det finns spår av både 

den forensiska – och den deliberativa retoriken, då Mr.Cool i det här fallet söker argumentera för sina 

motståndares tillkortakommanden samtidigt som för sin egna position som värdig vinnare, då målet 

med Vendetta 1 on 1 rapbattle 2012 är att nå fram till en ”dom”, ett avgörande (Ekström & Larsson 2010, 

s. 219). 

8.2 Smädelsens effektivitet utifrån Bitzers ”audience”

Jag upplever att smädelsen i rapbattlesammanhang kommer att fungera som övertygningsmedel på en 

publik som resonerar med mer pathos än logos, det vill säga en publik som inte kräver sann fakta och 

saklighet. Jag tycker mig kunna utläsa att åhörarnas mottagande av Mr.Cools smädelser i mångt och 

mycket förhåller sig till de normer och värderingar som har kommit att införlivas i hiphopkulturen. 

Smädelsens effektivitet i detta avseende kommer således att värderas utifrån en större kontext, då bat-

tlerap kan ses som en underordnad avdelning av den hiphopkultur den är sprungen ur.

  Det står tämligen klart för mig att Mr.Cool i detta avseende inte har att göra med en retorisk publik, 

utan kanske snarare en poetisk sådan (Bitzer 1968, s. 222). Publiken förväntas inte inta någon konstruk-

tiv roll i sammanhanget utan kommer snarare i det här fallet huvudsakligen att inta en bedömande roll, 

vilket resulterar i att publikens omedelbara inverkan på innehållet ter sig ytterst begränsad. 
 

8.3 Smädelsens användningsområden kopplat till Bitzers ”constraints”

Smädelsen som ethoshöjare:

”Att prisa sina allierade och smäda sina motståndare kom att bli till ett sätt att stärka sin position, förhöja 

sitt ethos och därigenom vinna förtroende” står det skrivet i Afthonios ’ progymnasmata (2002). Jag 

upplever att skälet till att Mr.Cool lyckas stärka sitt ethos genom användandet smädelsen, utgörs av hans 

förmåga att just prisa sina allierade och sina egna bedrifter på battlescenen samtidigt som han smädar 

sina motståndare. Jag finner det föga troligt att smädelsen i detta avseende skulle fungera som etho-
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shöjare om inte de positiva egenskaperna hos Mr.Cool lyfts fram. Jag upplever denna balans mellan det 

negativa och det positiva nödvändig för smädelsens effektivitet. Detta kan också ses som ett skapande av 

ett jag/vi som i sin tur sedan ställs mot ett tydligt du/dem. 

Smädelsen som övning på dissoi logoi:

Hur smädelsen än må ha kommit att utvecklas under historiens gång så kan den fortfarande ses som 

ett av de främsta och bästa sätten att utveckla sin retoriska förmåga på dissoi logoi. Afthonios kom att 

beskriva denna grundläggande retoriska övning som att den ”i sig själv visar hela talekonstens styrka” 

(Afthonios 2002, s. 56), vilket jag anser att den på detta sätt också gör. Jag upplever, om än i brist av den 

retoriskt teoretiska delen av övningen i detta sammanhang, att den praktiska utformningen av denna re-

toriska övning kommer att återspeglas i formatet för rapbattle, då i form av den stridande och agonistiskt 

övertygande delen av retoriken. 

9. DISKUSSION

Retorikämnet har som målsättning att integrera färdighetsträning med innehåll, det muntliga med det skriftliga och ordet 

med tanken, för att fostra självständiga kritiskt tänkande individer med förmåga att göra sin röst hörd- Afthonios 2002.

Vad jag utvinner som essensen i Afthonios progymnasmata är just retorikens vitala funktion i fostrandet 

av självständiga kritiskt tänkande individer med förmåga att göra sin röst hörd, vilket innefattar förmå-

gan att kunna angripa ett ämne från olika perspektiv och ifrågasätta s.k. ”sanningar”. Som jag beskrev 

inledningsvis så upplever jag att de allmänna trenderna i Sverige går mot minskad social konformitet, 

mot större uttrycksfullhet samt mot minskad respekt för auktoriteter och mindre betydelse av ordning. 

Det är i ljuset av detta jag kom att finna ifrågasättandet av den moraliska och etiskt förankrade retoriken 

som jag lärt känna under min utbildning, med dess deliberativa syn på argumentation, intressant för 

retorikvetenskapen. 

  Jag upplever att rapbattle som ett populärkulturellt fenomen i mångt och mycket kommer att ansluta 

sig till Mouffes tankar om en agonistiskt utformad politisk arena som kommer att mobilisera känslor 

och passioner i ett demokratiskt syfte (Weiner 2006, s. 106). Även om det i min analys framkommer att 

smädelsens roll i Vendetta 2012 främst kommer att centreras kring ett retoriskt våldsamt angrepp på en-

skilda individer endast i avseendet att vinna turneringen, så anser jag att vi bör ha i åtanke och beakta att 

smädelsens användningsområde även kan innefatta angrepp på ting och företeelser. Om man t.ex. skulle 

använda smädelsen i syfte att försöka stävja mobbing eller främja en klokare syn på konsumerandet av 

alkohol, så står vi helt plötsligt inför en situation där smädelsen skulle kunna anses både moraliskt och 
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etiskt försvarbar. Under mitt arbete föddes således tanken på huruvida det kan anses aptum eller ej att 

bruka smädelsen i en situation där enskilda individer eller grupper kommer att hota vår doxa? Eller i av-

seendet att försöka förändra den rådande doxan? Kanske är det så att jag i det här läget ställer mig frågan 

vilket syfte retoriken bör ha i den allmänna debatten? Bör det ideala samtalet bygga på jämställdhet och 

normativ giltighet där deltagarna är välutbildade, vältaliga och rationella individer som inte ägnar sig 

åt känslomässiga och okontrollerade utspel (Weiner 2006, s. 105)? Eller bör retoriken i vissa situationer 

kanske inta en mer konfrontativ position i det demokratiska samtalet där konflikter kommer att välkom-

nas, erkännas och legitimeras (Weiner 2006, s. 106)? Till skillnad från Habermas teori som främst verkar 

vilja förespråka en argumentation som bygger på de retoriska appellerna logos och ethos, i form av 

rationell fakta och en ömsesidig respekt gentemot de övriga deltagarna, så finner jag att Mouffes modell, 

genom välkomnande av pathos i argumentationen, ter sig mer fruktsam för ett mer engagerat samtal.

  I sin kritik av Schopenhauers dialektiska eristik kommer Pernilla Andersson att diskutera huruvida 

vi ständigt ska prioritera den egna viljan, då detta kan te sig tämligen destruktivt eftersom det är svårt 

att skilja vårt eget subjekt från andras, på den punkten kan jag inget annat än att instämma (Andersson 

2012). I förhållande till Schopenhauers dialektiska eristik kan man förstås ifrågasätta moralen i att mer 

eller mindre medvetet försöka smäda och dupera sin motståndare för personlig vinnings skull, men jag 

tror att man ska akta sig för att avfärda smädelsen som ett icke konstruktivt retoriskt medel i debatten. 

Vidare diskuterar Andersson även frågan varför vi måste vinna en debatt enbart för vinnandets skull? 

Det, om än något enkla svaret blir då enligt henne, förmodligen för att vi har något att vinna på det. Men 

det beror ju förstås på vad det handlar om (Andersson 2012). Eller?  

  Schopenhauers föreläsningar var tänkta att lära ut konsten att vinna oavsett sakfråga, ideologi el-

ler åsikter. Man kan ju också vända på det och se det som att teknikerna kan utnyttjas som verktyg i 

kampen mot en bättre värld, då av seriösa parter med goda avsikter. 

  Om jag ser till den grundläggande tanken bakom battlerap, så kom detta populärkulturella fenomen 

att införlivas med goda avsikter, då battlerap kom att fungera som en konfliktlösningsmetod i avseendet 

att minska den katastrofala våldsanvändningen bland ungdomar i Bronx på 1970-talet och i stället ge 

konflikterna en konstruktiv inriktning. Inom battlerapkulturen kan man således säga att smädelsen kan 

komma att fungera som ett alternativ till fysiskt våld då man genom denna konstnärliga uttrycksform 

istället får utlopp för sin frustration och sina aggressioner på annat vis. Jag är medveten om att detta 

påstående kan framstå lika tvetydigt som Anders Sigrells metafor om retoriken som ett livsfarligt mak-

tvapen och makt att avväpna (Sigrell 2008, s. 19), då smädelsen samtidigt kan anklagas för att vara den 

som utlöser verbalt våld. 

  Vad jag dock tycker mig kunna utläsa då jag nu färdigställt detta arbete, är att användandet av smädels-

en i en medveten och genomtänkt form, i allra högsta grad kan komma att få konstruktiva effekter i en 

argumentation. 

  Avslutningsvis vill jag säga att jag funnit både ämne och arbetsmetod oerhört spännande, om än emel-
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lanåt något frustrerande, då jag upplever att denna uppsats tenderar att driva många parallella frågor.   

  Med utgångspunkt i det populärkulturella fenomenet battlerap har jag försökt påvisa ett användning-

sområde där smädelsen kommer att fungera som ett retoriskt övertygningsmedel i samtida Sverige. Även 

om mitt material snarare exemplifierar än förkunnar några vedertagna mönster inom battlerapkulturen 

så finner jag ändå att detta arbete kan komma att utgöra en liten grogrund för vidare undersökningar av 

smädelsens användingsområden.
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11. BILAGOR

Bilaga.1 - Åttondelsfinal: Mr.Cool vs. Martin Zamora 2012-06-30, Malmö

Rond 1

Föreställ er DBS/ medlemsträff/ Roffe Ruff går fram till Martin Zamora/ harklar o frågar/-”När jag kör 

förvränger jag rösten kraftigt o samtidigt / har jag mask över ansiktet /men ändå listar folk ut vem jag e, 

jag måste göra nått förbannat fel /Hur lyckas du släppa platta efter platta utan att nån har en aning om 

vem fan du e?”/Din rappkarriär e som som Golf, När du ska göra en låt / gäller samma principer som att 

köra ett hål/ för varje gång som du försöker o slå / får du bara till en dålig hook / men eftersom du gillar 

mycket gräs har du inget emot dit du går i kurs/ men oavsett om det e golf eller musik lyckas du aldrig 

va i närheten av någon Ruff / för hip hop e som golf, du e en sopa som har fastnat i bunkern o kommer 

aldrig kunna slå dig upp / 

du har vatt borta ETT ÅR så hur ska du ta dig ända till toppen/när du bara kommer tillbaks som en liten 

hora först nu när det finns pengar i potten / jävla hora/... dina framtänder e jävligt stora/ du ser ut som 

en kanin. Enda anledningen att vara rädd för den här gangsterrapparn/ e om man e en palsternacka/

Vi e i första ronden men det e uppenbart att du redan har förlorat/ för ETT ÅR har du vatt borta, o 

medans du la skorna/ på hyllan la jag vantarna på hela scenen/ Du e Bruce Willis i sjätte sinnet, men jag 

antar att du inte själv kan de/ så jag får förklara om den gick över ditt huve / vi e bara i början nu men du 

har blivit förd bakom ljuset / o inser inte själv att du  egentligen varit död hela tiden förrän i slutet /

O dom 11000 e inte prispengar, jag ser det som nått jag kommer ta ut i gage / O det blir billigt för The 

Ring o O-Zone, för dom kan deklarera som 11 000 som RUT-avdrag/ så som jag gör rent hus idag!

Rond 2

“ETT ÅR” va du borta från den här rappscenen/ så därför stanna du på/ samma nivå / Jag har tatt dom 

sista trappstegen / Jag e så långt före dig nu att jag måste battla dig i backspegeln / inte konstigt du e 

negativt inställd till mig... allt du ser e nackdelen /

O medans du lämnade scenen som en fitta, med svansen mellan bena / tog jag chansen o prestera/ Jag 

känner mig som en dirigent/ vill jag ha skratt lägger jag ett billigt skämt /

Vet ni hur man vet att det är tio minuter tills Zamora anländer? / … det e när man öppnar dörren för 

hans framtänder /

Men sen kan jag switcha så(knäpp) bli aggressiv /som ett adjektiv / O berätta att jag har hört hur du åkte 

på stryk i växjö, så varför försöker du framställa dig själv som en bråkstake/ jag e svårslagen/ så va fan 

skulle hänt mig/ jag hade kunnat va ett tunt lager snö på taket/ om du va den första vårdagen/ hade du 

ändå inte smällt mig

Stefan Liv störta o dog med sitt flyg i September / Gaddafi blev mördad i Oktober när han försökte fly 

över Lybiens gränser / I December/ gick SAAB i Konkurs / O Kryssaren Costa Concordia gick i januari 
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på grund / utanför italiens kust / Men det var helt onödigt att jag stod o rabbla alla dom händelserna o 

vilka datum dom skett på/ För det räcker att man tittar på skillnaden mellan oss två för att inse att det 

hänt jääävligt mycket på ETT ÅR! 

Rond 3

Historielektion! ZAMORA e från början ett judiskt namn! men under medeltiden/ blev de i regel lite/ 

tufft för Judar / så dom börja bluffa, ljuga / konverterade, blev kristna /o det fungerade till sist va / det 

inte en enda Zamora som blev förföljd pga det Judiska arvet / För dom hade kommit på en genial lösn-

ing, det va ju bara att sluta o va de/

O du kallar min stil “funny guy shit” o buskis som Stefan o Krister / som om rappare inte kan va roliga 

samtidigt som dom e feta på hiphop/

Så Zamora/ jag skulle vilja att svarar på en fråga / -Vem kör “funny guy shit?” –

“Enda gången folk har höga tankar om dig e när dom tagit droger”

O de e bara ett exempel jag tagit/ på skämt som du dragit/ så va har skillnaden mellan oss egentligen 

varit? / var går den magiska gränsen du dragit? / För du försökte först va rolig, men då skratta nästan 

ingen /så då vände du kappan efter vinden / O sa; “jag vill se battlerappare o ingen / jävla standupkomik 

i ringen / “funny guy shit” håll käften! Du försökte dig förfan själv på den komiska stilen / men det va för 

avancerat för dig, du förlora/ för du försto dig / aldrig på det roliga i den/ varenda skämt du drog va för 

enkelt o tråkigt / Så då gjorde Zamora som sina förfäder när saker  blev  tufft, istället för o kämpa o stå 

still / så vände han så/ o ändrade åsikt / ”Skämtrapp e tråkigt”/

För du har sagt både till mig o andra förut att det inte är många som du tycker e fetare än cool/ men det 

e inte direkt överraskande att du inte vågar stå för det som du tror/ du e en Zamora/ att våga/ stå för vad 

man tror på har ALDRIG legat i ditt blod

Bilaga.2 - Kvartsfinal: Mr.Cool vs. Kalle Balik 2012-08-25, Linköping

Rond 1

Du e arbetslös!

Föreställ dig mitt liv, vaknar opp, tar en kopp... o har ett jobb

plockar ut lite mat o lagar nått... o har ett jobb

tappar upp ett bad o tar ett dopp... o har ett jobb

går till en battle o kör ett schema om att jag har ett jobb, som jag kanske drar för långt... o har ett jobb

märkte att publiken reagera/ på sista twisten i hela/ schemat/ så det kändes bra ändå... o har ett jobb

Oh-- nu väntar alla... vill ni höra en genial vinkel?/

... Jag har ingen./

Men jag stör mig på dina ordlekar som om det va nått avancerat du gjorde/
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o folk reagerar som om kalle e smart när han leker med orden/

 va fan tänker folk med / fattar ni inte hur enkelt sånt e/

för det svåra med ordlekar e inte att hitta ord eller fraser / som låter o stavas exakt lika dant men betyder 

två olika saker /

Det svåra e att få raden att fungera mot den rapparen du kör om / o fastän du försöker / får du aldrig 

dina rader

att riktigt passa den du möter / 

för det e alltid samma gamla uttjatade ordvitsar som: “nya skolans bästa elev... i särklass” / 

I SÄRKLASS?!?!/vänta... oh JÄVLAR/, kalle - VÄRLDSKLASS! / 

i särklass, det betyder ju två saker - skola för underbegåvade / 

OCH någon som dominerar sitt område /

I Sär-klass... Ingenting kan mätas med kallebaliks smarta o roliga rader/

för det blir automatiskt en punchline... om sista ordet betyder två olika saker/

Rond 2

Jag e Sveriges svar på Soul kahn, Illmac, Benden!

Du e Sveriges svar på... frågan ingen ställer!

för du har bara snott min stil, o det e lika fel o stjäla nåns stil/ som o stjäla nåns bil/

bara svårare /o spåra de/ men när du/ gjorde debut/ hade jag redan battlat en tid/ så du kan se mina 

första battles som ett ägarbevis/

även om du lyssnar i min riktning så hör du inte hit/o även om du hade övat in din skit o det hade vatt 

det enda gjort i dagarna/ 

så vinner du inga pengar ur potten / för hur ska du nå ända till toppen/ när du till och med bor i Da-

larna/ 

så jag stoppar kalle i en låda!” Nä, inga lådrader för varenda lådrad har blivit lagd /

o trots att du e kort o smal så har jag nog ingen plats/ eller tror du att du skulle kunna klämma in dig här 

bredvid vinsten.-.. som jag har i en liten ask/

o du bara spottar bars o ingenting händer/ trots att du har / en massa åttiotals/ filmreferenser/

även om du åkte i tiden med deloreon bilen” / Ska du verkligen ge dig på dig den filmen?/

För jag tror jag vet varför du alltid refererar o citerar den filmen /

o jag menar inte att du själv brukar resa i tiden/ men du relaterade till den /

För under mina första battle var det lite som en scen i den filmen / du vet när Marty McFly står på 

Scenen o killen /

i bandet som gjort sig illa handen går backstage sen o ringer / Låt mig iscednsätta!/---- “du ser ut som en 

smal version av en smal perso” (Armann) 

- “Tjena kalle, det e din kusin du vet den nya battlestilen du letat efter... LYSSNA PÅ DETTA” 
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Kallebalik / hur ska du överraska mig när din stil i princip e samma som min/

o vet ni va som mer rimmar på kallebalik?/ “Överskattad lyrik!”/

Shit, jag känner inte ens armann men han e ett fucking geni!

Rond 3

Klart du har svårt att KOMMA till PUNKT när du BOKSTAVLIGT talat är MENINGSLÖS - Den körde 

du mot KURT/

Va e de som e avancerat me de?/ vet ni hur enkla den typen av texter egentligen e?/  

Man bara väljer ett ämne / vilket som helst tillexempel/ om jag nu väljer eld eller bränder /

KALLE BALIK - 

Du har tappat gnistan, bränt ditt ljus i båda ändar helt själv/

men ingen rök utan eld/

så det brinner i knutarna när du inser att jag rappar mycket bättre/ 

för nu har jag kommit ur askan in i elden/

enbart för att du har bränt bron/

Så det e ironiskt att det e du som brinner för o vinna Vendetta men jag som e ditt eldprov!/ (OHH!)

OHHH Jag höll mig till ett tema / som jag följde hela schemat / jag

lurade publiken att tro att det var smart men dom raderna va egentligen bara löjliga o enkla/

på nånna minuter e jag klar/ me tusen sånna bars/ så e det konstigt att du går på mina nerver /

när du får jubel av o dra en rad/ som du bara utger för o vara smart/ men han lurar er för jag kan bara / 

välja ett nytt tema nu där jag utgår i från färger/

Så Kallebalik - Fast du har åtta battles känns du fortfarande grön, du ser rött när man påstått/ att din stil 

blått / e  beige / 

så om jag säger som det e/ svart på vitt - e vi inte på samma nivå / 

för din stil känns rent och skärt gammal o grå/

Komma till punkt när du bokstav... så ni kan battla vem ni vill, men mot kallebalik kommer ni inte 

segra/

För det blir automatiskt en punchline... om man håller sig till ett tema

Bilaga.3 - Semifinal: Mr.Cool vs. Third Eye 2012-09-29, Malmö

Rond 1

När vi först hörde om Vendetta så va det fortfarande bara Kim o murres ide/

o varken du eller jag va sugna på o signa upp oss för de/

Men efter allt dom ställt upp för oss o gjort för vår scen /

Så sa vi att vi betalar tillbaks så det va aldrig nått snack om att vi inte skulle va med/
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Men när det bara var två veckor kvar/ till vendettas start/ tänkte du svika både turneringen o publiken /

Du ringde en kväll till Kim / för o ställa in/ o motivera de me, att du nu fokuserade mer på musiken/

Kim blev frustrerad o rättså besviken/

Du svarade med förklaringen att du numer e medlem i ett band o ni repa o spelade hela tiden / 

Så du behövde fokusera mer på musiken / ok jocke, du e med i Lide Najs, Ohund o Antes reggie band/

Men du spelar ägg för fan! / (schak schack)

Ägg! Det e en typ av maracas som e formad som ett ägg som du lägger i flatan av din hand /

sluter fingrarna runt det o skakar det ibland/

Joakim! Jag vet att det tar tid att skriva battles o hur mycket övning det krävs/

Men hur jävla mycket fokus på musiken behöver man när/ ens enda uppgift i bandet e o göra såhär /

Men om jag byter ämne / o tar upp nått som både Nomad o Hyper nämde/ Mot

NuMessia skrev jag halva din text / o om ni undrar vilken halva, så va

det den halvan som va bäst / så hur hade du tänkt dig att the puppet master ska förlora mot sin mari-

onette /

Lyssna! Litterär referens! Journalisten Jean-Dominique blev totalt förlamad i hela sin kropp /

han kunde varken ta nått, prata eller resa sig opp/ det fanns inget nån kunde göra/

hans enda sätt o komunicera va o blinka med ena ögat/ så han

anställde en assistent som resiterade alfabetet om o om igen / så 

att jean dominique kunde blinka på rätt bokstav när han kom till den /O på det sättet skrev han hela 

“fjärilen i glaskupan”, inget skitsnack/va e total förlamning mot din lilla skrivkramp/ Så

Tredje ögat, jag fick hjälpa dig o skriva hela din text/

Tredje ögat, kan inte ens skriva en rond utan o be om min hjälp?

Tredje ögat? Jean Dominice kunde skriva en hel bok enbart med ett

Rond 2
I battles har jag blivit kallad både pedofil o rasist för rappare e bra på o ljuga/
MEN spakur va fulast / när han i sin tredje rond mot mig sa att jag va Judas/
men Du får mest höra att du viftar med armarna att du ser ut som ett barn i din nuna /
Men under en tid öka din popularitet, folk gilla dina rader o sa dom va sjuka/
Fans kom fram med öl när du va ute o bad om o få bjuda /
Battleberömmelsen gav dig tillochmed ett par stycken brudar/ men
senaste tiden har folk sett igenom dig o insett att dina rader inte har något djup alls/
att du aldrig lagt en egen rad som e smart, o folk vill nu bara att du drar dig tillbaka o slutar/
så dina framtidsutsikter på scenen ser inte ut o vara så ljusa/
så de e inte konstigt du stått o viftat med armarna i varenda match, när hela din battlekarriär har varit en 
fluga/
Så nu kommer enbart bara brudar fram till Jocke o säger “jag känner igen dig från O-Zone, en gång i 
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tiden va en av dom bästa i landet”

O jocke bara: “Pffft, det va ingenting, känner du till Lide Najs? Jag spelar ägg i det bandet”

“Du hoppar in i flintstones bakdel bara för att få leva - i - fred” /

Jocke, förstår du inte själv hur efterbliven den ordleken e?

Vem fan e Fred Flintstone? han heter Fred

Eller e Fred Flintsone nån intern kändis som man bara känner till om man spelar ägg?

Så håll käften, du har inget i en semifinal o göra, du ska bara va nöjd o köra /

du åker ut mot mig, jag förstör dina utsikter, jag ingen fröjd för ögat/

Jag fick skriva din text mot numessiah så du hör inte hit alls /

för jag har inte skrivit din text idag, så vad ska du göra? framföra... din skrivkramp?/

För jag , grizzly o nomad skriver vårt eget material så du ska inte röra vår prispall/

Så jag antar att Spakur trotts allt hade rätt, jag måste va judas så som det va mina ord som döda messias/

Rond 3

Du rånade Hyper i förra rundan, sa att han bara va en vrålande viking /

o målade bitvis/ upp hans träning, kost o civilstatus o kalla det för hans “tråkiga skitliv” /

Vad e det som e tragiskt? Att träna, jobba, ha en fru som nu e gravid med ens barn /

Eller att vara 25 år, timanställd, helt ensam o behöva dricka 6 dagar i veckan för o palla leva i dom spill-

ror till liv man har kvar?/

Du har kastat bort ditt liv din äckliga jävel / sånna som du borde aldrig sättas till världen /

Nån annan borde fått ditt liv o det e så jag känner i själen/ du förtjänar det inte, för du har ingen respekt 

för dess värde / 

O det kommer aldrig hända ett skit med äggkarriären/ 

O i Linköping när Ohund hamna i bråk/ 

Jag o Jimmy fick hoppa in o sänka killen, var fan va du då?/

Din fega lilla fitta, Third Eye knappast den personen eller rapparen man tror han e /

så det e inte konstigt du inte har körkort när du inte ens kan backa sina polare /

Men nu byter vi bana/ du rånade både Hyper o Fasa / Hela din

sista rond mot Fasa va bara som du hitta på / så e det konstigt att alla ser dig som en fitta då?/

Men jag vet att det kan bli stressigt när man vet att man behöver skriva/ o dessutom tid över att öva o då 

blir det lätt att man 

börjar överdriva/

O det e ok att göra en stor sak av någonting litet/ det har jag själv gjort många gånger i ronder jag skrivit/

Men när du ljög en hel rond om att han snackat skit om sina polare bara för du ville gå vidare o vinna 

din match/såg du mest ut som Big Bang så mycket du skapade ur ingenting alls /Du e en värdelös text-

skrivare, men du brukar skämta själv om lagt en prutt-raden och leva-i-fred /för du vet att dom raderna 
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e värdelösa, men å andra sidan så skrev du dom själv /

men när det gäller raderna jag har skrivit/ har du bara varit divig /

tagit åt dig all beröm o ära för dom “känn på den”,  mo det beteendet e bara vidrigt /

när man inser att du bara kan stå för dina rader om /

det e jag som LIGGER bakom dom /

Bilaga.4 - Final: Mr.Cool vs. Grizzly 2012-12-01, Malmö

Rond 1

Jag har redan köpt Nomads nya hemmabiosystem på blocket, Jag

hade också min segerfest/ i fredagskväll / o det va så fett /

Ja, det var exakt den självgoda vinkeln som gjorde att noah förlora /

Så bara för det ska jag ha lika dryg / attityd, Jag e Mr Cool, du e Grizzly, va fan tror du din hora/

Jag gick fram till Nomad efteråt / o sa de e klart de e jättesvårt/ 

inte det att din grej va kass / du va fet som fan/ men det blev en riktig förnedringsmatch /

Jag menar, hur ska man kunna vinna när ens motståndare lägger rader som

“du stod bara och huka dig bakom en bil som om du lekte kurragömma på en parkeringsplats”/

Jag vill uppleva din kreativa process / hur du kan ta

villt skilda meningar o begrepp / förgrena det till koncept/

o sen i slutet enar du det till ett /

“Hm, hukar sig bakom en bil, i vilket sammanhang kan man göra detta”

“grizzly, maten e kla..” - “shh... jag skapar, du stör mig, vänta”

När brukar man huka sig bakom en bil, kom igen Grizzly, det här vet du fan/

hukar sig bakom en bil... Leker kurragömma på en parkeringsplats /

Din värdelösa jävla hora! 

om en av mina sämsta ideer for iväg / o bosatte sig i din kreativa värld / skulle den leva i misär/

Jag har velat att du ska gå vidare, genom hela turneringen har jag hållt i din hand /

Du hade inte varit här om det inte var för dom vinklar o raderna som du och jag bollade fram /Så Griz-

zly/ du ska va Riktigt/ tacksam, du hade aldrig stått här i finalen ikväll /

om det inte va för min hjälp/ bara tänk pÂ alla vinklar o rader jag skänkt / 

bara tänk på alla pointers mot Pziclone o Nomaden som jag gav om din text/

Om jag o din pappa hade gjort ett faderskapstest / 

hade resultatet utav de antagligen varit att ja skapat dig mest /

Rond 2

Du tryckte upp 100 ex av din platta i fysiskt format /
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så jävla förutsägbar/ lyssna på mig nu o försök o göra som jag /

du tar fram penna o papper/ tänker efter om det finns nått intressant om din 

motståndare som ente har sagts förr/ inte något som - rebuttle- som

e uppenbart o som alla kan se/ utan nått som blir uppenbart för andra först när du rappar om de/

Om det hade vatt du som hade gjort vinden har vänt/ hade ingenting hänt / 

o jag e så jävla trött på att varannan rad du kör e en filmreferens /

fuckar med dina drömmar som dicaprios killar i inception/ “baklänges in i den som benjamin button”

om du e bruce wayne/ e jag nog Bane -  ditt koncept e simpelt /

Du kör en rad o sen står publiken där - skitbra, jag har sett den filmen” / Efterblivet!/

O det e ett billigt knep, inte värdigt guld/

o det e passande att du lägger så många “du-är-så-bull-rader” för du e så jääävla bull/

Jag har hållt dig i handen genom hela turneringen/ allting har från min sida vatt planerat o meningen /

bara för att du skulle stå här idag o uppleva förnedringen/

Jag känner mig som en stolt pappa /

du måste förstå att om jag hade velat hade jag kunnat stå här i final mot en golvlampa /

Jag hoppas din flickvän blir våldtagen så hon mår riktigt dåligt /

o det e inte bara som jag säger, fråga mig på efterfesten så står jag för samma åsikt/

Rond 3

Mot Nomad körde du en “sann historia”, om hur han svikit Murat /

Hur han inte tillät han sälja ett eget beat han proddat/

om du målar upp det som en sann historia e det klart att publik o domare sväljer skiten/

Men sanningshalten i den “sanna historian” va väldigt liten/ för själva verket försökte Nomad övertala 

Murre att sälja beatet/

Så du lägger “rena lögner” men jag “smutsiga sanningar”/

Hur du sviker polare, o jag egentligen ingen lust o beblanda mig/

men du va tvungen o ljuga för o ha chans mot Noah/ o det va enda anledningen till att han förlora /

Men ska du verkligen snacka om att svika polare Grizzly? här e en sann historia som e en sann historia/

Du tackar Marke på låtar “tack Marke, utan dig hade plattan aldrig blivit av” /

Du har till och med ett stort tack till honom på ditt skivomslag / 

O ni hade en studio ihop, hyra, utrustning o ni splittade lika på allt /

O när man har en deal med en polare behöver man inte skriva kontrakt / för

då kan man lita på att / saker o ting blir som man sagt/

Men sen plötsligt flyttade in med din flickvän i Borås /

lämnade Marke med avgifter han inte hade råd o betala/ fast ni båda två hade skakat/ på att ni skulle 

splitta de på två/
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Jag är kär i min flickvän o hon bor i Borås /

jag tänker flytta dit o jag skiter i vilka problem mina polare får/

För hon får mig o känna som om jag har fjärilar i magen /

O förresten Grizzly, hur gick det i Kuppen, när du battlade pÂ Nalen?/

du skulle ta dig hela vägen till finalen/ men du va aldrig i närheten utav den/

Du skämde ut dig själv,

Sen såg jag ett inlägg du skrivit på nätet för ett tag sen / som jag läste här om dagen/

“Angående min egen insats i kuppen, som framgår ganska tydligt i klippet/ så hade jag fokus på helt an-

nat håll. 

Lade inte ner någon tid alls varken på att skriva eller ˆva in mina grejer på riktigt.”

Jävla fjant!

Kuppen hade vatt fett, men din insats sänkte kvaliten / du borde ente ha vatt med /

Så ett tips till Critical, om du nästa år vill göra en bättre kupp /

bara döp om turneringen från Kuppen till Marke, för då finns det inte en chans att Grizzly ställer upp/
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