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Sammendrag 

 

Hiphop er en kultur og livsstil som påvirker mennesker verden over. Det er en kultur som har 

fått innflytelse på store deler av vår hverdag. Hiphop-kulturen påvirker måten vi snakker 

sammen, kler oss, hvordan vi danser og hører på musikk. Det påvirker reklamer, handel og 

har ført til både lokale, nasjonale og globale diskusjoner rundt tema som klasseskiller, rase, 

kjønn og seksualitet. Hiphop-kulturen har siden midten av 70tallet gått fra å være en 

uttrykksform og kultur blant afro-amerikansk ungdom i USA til å bli et massemedium som 

brukes av og påvirker mennesker over hele verden.  

 

Battlerap er en uttrykksform innenfor hiphop-kulturen som utføres som en verbal tvekamp der 

det kriges med ord, tekstlig kvalitet og fornærmelser. Deretter avgjør enten dommere, 

publikumsresponsen eller en kombinasjon av disse to hvem vinneren er.  

  

Tittelen på oppgaven er hentet fra en av de første norske battlene som ble lagt ut på YouTube 

av SkeezTV, en battlerap-liga i Oslo, mellom de to rapperne Hajoken og Droolian. Siden da 

har norsk battlerap gått fra å være en liten undergrunnskultur med noen få, engasjerte 

medlemmer til å bli en populær uttrykksform. Norsk battlerap har nå store arrangementer som 

har solgt ut lokaler som Blå i Oslo, fått en egen TV-serie på VGTV («Advarsel: Grove 

fornærmelser») og publiserte battles har tilsammen i skrivende stund i underkant av fire 

millioner visninger på YouTube.   

  

I denne oppgaven har jeg sett på battleraps utvikling og posisjon i Norge. Fokus har vært på 

holdninger, språk og endringer, spesielt som følge av medialiseringen og økt popularitet 

innenfor det som tidligere har vært en undergrunnskultur. Oppgaven baserer seg på intervjuer 

med nøkkelpersoner i miljøet, samt en innholdsanalyse av publiserte battles på YouTube fra 

2011 til 2016.  Innholdsanalysen omfatter endringer i holdninger (kvinnesyn, selvskryt, 

fornærmelser rettet mot mamma o.l.), utforming av selve uttrykksformen over tid og 

endringer som følge av medialisering. 
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1 Introduksjon 

 

Hiphop er en kultur og livsstil som påvirker mennesker verden over. 

Det er en kultur som har fått innflytelse på store deler av hverdagen til mennesker generelt og 

ungdommen spesielt. Hiphop-kulturen påvirker alt fra måten vi snakker sammen, hvordan vi 

danser, kler oss og hører på musikk. Det påvirker reklamer og handel, og har ført til både 

lokale, nasjonale og globale diskusjoner rundt tema som blant annet klasseskiller, rase, kjønn 

og seksualitet. Hiphop-kulturen har de siste tiårene gått fra å være en kultur og livsstil blant 

afro-amerikansk ungdom i USA til å bli et massemedium som brukes av og påvirker 

mennesker på hele kloden. Mennesker rundt i verden rundt bruker det samme globale 

rammeverket og tilpasser det til en egen lokal form. Dette gjør hiphop til et interessant 

forskningsemne, i tillegg til et akademisk og historisk relevant forskningsfelt. I Norge har 

interessen for hiphop innenfor akademia økt det siste tiåret og det har blitt utført gode artikler 

som tar for seg hiphop i Norge og Skandinavia, men feltet er stort og det gjenstår fortsatt mye 

å utforske. Hiphop er en musikksjanger og en kultur som er i evig utvikling. Jeg ønsker med 

denne oppgaven å bidra til å belyse flere perspektiver ved norsk hiphop, med fokus på 

endringer i uttrykksformen battlerap i den nye mediehverdagen.  

 

Hiphop har alltid hatt preg av kamp og konkurranse. Siden 70-tallet har rappere, break-

dansere, grafittikunstere konkurrert om å være best. «Battling» er ifølge Nelson George av 

stor betydning for hiphopens utvikling, og konkurranse-elementet har stor påvirkning på 

energien som holder hiphop-kulturen levende.1 

  

Det er jo en av de tingene som pusher folk litt i en retning for å eskalere. Det er 

uaktuelt å være dårligere enn de gutta der, bare glem det! Og det er en bra drivkraft for 

å få på’ræ skills, for å levere.2 

 

 Rapmusikk har siden dag én vært full av selvskryt og rappere som «snakker dritt» om andre 

rappere i sine låter. De aller første rapperne og DJ-ene fristilte (fra «freestyle») fra dag én, 

                                                 
1 George, Nelson. Hip Hop America. New York: Sarah Lazin Books, 1998. 10 
2 NRK. «Beefs & battles». Takin Ovah – Historien om norsk hiphop. 2017 https://tv.nrk.no/serie/takin-ova-

historien-om-norsk-hip-hop hentet den 07.11.17 
 

https://tv.nrk.no/serie/takin-ova-historien-om-norsk-hip-hop
https://tv.nrk.no/serie/takin-ova-historien-om-norsk-hip-hop


2 

 

altså at verselinjene improviseres og fremføres over en beat. På denne tiden var det vanlig at 

det var en rapper (MC) som fristilte foran et publikum. Fra 80-tallet og utover begynte de 

også å fristile mot hverandre og konkurrerte om hvem som var best.3 Battlerap er en 

uttrykksform innenfor hiphop-kulturen som utføres som en verbal tvekamp hvor det kriges 

med ord, tekstlig kvalitet og fornærmelser, hvor målet er å fornærme motstanderen.4 Deretter 

avgjør enten dommere, publikumsresponsen eller en kombinasjon av disse to hvem som 

vinner.5 

 

Første gang jeg så to rappere battle mot hverandre med publikum stående rundt i en ring var i 

Lobbyen til Verkstedhallen på Svartlamoen i Trondheim i 2012. Da var det Patrick Nichols 

og Rudi Eide som var initiativtakere og arrangerte Trondheims-ligaen som fikk navnet 

«Bump Heads». Verkstedhallen var full av engasjerte publikummere og deltakere. 

Journalisten fra studentavisa Under Dusken var tilstede og beskriver battlerapkvelden: 

 

Linjene røper hvor langt det er lov til å gå i en ordkrig mellom rapperne, der 

drittslenging om kjønnslemlestelse, rusproblemer og overvekt serveres i en 

humoristisk pakke. Det hele utspiller seg som en «wrestling match» med en passiv og 

en aktiv part, som sammen går inn for å sjarmere publikum.6 

 

På arrangementet i 2012 kunne man se Pats One battle svensken Michael Crackson i det som 

ble promotert som verdens første trespråklige battle, med runder på både norsk, svensk og 

engelsk. Alle battlene ble filmet og senere lagt ut på YouTube for andre skuelystne battlefans 

som ikke kunne komme seg på Verkstedhallen den kvelden. På denne tiden var det også et 

gryende battlemiljø i Oslo med ligaen SkeezTV, som på denne tiden allerede hadde filmet og 

lagt ut flere battles på YouTube og arrangementene økte stadig i popularitet.  

 

Tittelen til denne oppgaven er hentet fra en av de første battlene som SkeezTV la ut på 

                                                 
3 Holen, Øyvind. Hiphop-hoder: Fra Beat Street til Bygderap. Oslo: Spartacus Forlag AS, 2004. 286 
4
Adaso, Henry. Battle rap. About.com. 30.05.16 https://www.thoughtco.com/battle-rap-definition-2857303         

hentet den 22.03.17 
5 Smith, Alvin L. Not just Yo’ Mama but Rap’s Mama: The Dozens, African American Culture and the Origins 

of Battle Rap. ResearchGate 2014 
6 Dolve, Fredrik. «Rappere i ringen» Under Dusken (2012) hentet den: 11.07.17 

https://dusken.no/artikkel/22629/rappere-i-ringen/   

https://www.thoughtco.com/battle-rap-definition-2857303
https://dusken.no/artikkel/22629/rappere-i-ringen/
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YouTube. Battlen er mellom Hajoken og Droolian, og ble lagt ut i 2011.7 Dette var helt i 

starten av battlerap slik den har utviklet seg til å bli i dag. Tidligere var battlerap en spontan 

gatesport og undergrunnskultur med rap som ble improvisert der og da, både med og uten en 

rytme i bakgrunnen – nå er den mediert; battlerap-arrangementer blir som oftest filmet og lagt 

ut på nett og deltakerne stiller med forberedte vers og framfører acapella, uten beats. 

 

Hiphop-kulturen utvikler seg stadig og nye aktører og uttrykksformer dukker jevnlig opp i 

miljøet. Det er en kultur og en uttrykksform som kan ha forskjellige betydninger for ulike 

deltakere og for publikum. Battlerap er en relativt ny kulturell uttrykksform i Norge, men vi 

kan likevel se en endring i de siste årene i både formidling, deltakelse og miljø. Oslo-ligaen 

SkeezTV har siden 2011 hatt suksess med å publisere opptak av battles på YouTube og senere 

i samarbeid med VGTV. Min hypotese er at den største endringen innenfor uttrykksformen 

battlerap og miljøet rundt har skjedd etter at flere aktører har begynt å ta i bruk ulike medier, 

og da spesielt publisering av opptak på nett. Battlerap har gått fra å være en undergrunns 

spontan aktivitet på gata, til å bli mediert, forberedt og publisert. Når dette skjer endrer både 

utformingen og publikum seg. En hypotese er at ny teknologi gir flere muligheter og 

utfordringer, i tillegg til mulighet til å nå et større publikum, på tvers av miljøer og 

geografiske grenser når det publiseres på Internett. Formålet med denne oppgaven er å 

kartlegge endringer innenfor norsk battlerap.  Hypotesen min er at de største endringene i 

uttrykksformen har skjedd etter at arrangørene begynte å publisere battles på nett. 

 

Problemstilling: 

 

Battlerap (som konkurranse) har vært en del av hiphop-miljøet i Norge siden starten av 2000-

tallet. Hva har endret seg siden den gang?  

Har publiseringen av battlerap på nett ført til endringer i uttrykksformen? 

Hvilken innflytelse har mediene over sjangerutviklingen?  

 

De siste tiårene har det skjedd en massiv endring i hvordan vi bruker teknologi og opplever 

massemediene. Medievitenskapelige teorier om fjernsynsmediet som det dominerende mediet 

og TV-programmer som sendes til et fast tidspunkt hver uke er allerede avleggs. I dag har vi 

                                                 
7 YouTube. «Droolian vs. Hajoken». Battlesno. 11.05.11 

https://www.youtube.com/watch?v=hZzD1z0pGo0&t=70s hentet den 12.08.17 

https://www.youtube.com/watch?v=hZzD1z0pGo0&t=70s
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TV-skjermen i lomma og tilgang til å se eller høre hva som helst, når som helst. Spør man 

unge i dag hvilke TV-program de ser på er sjansen stor for at de svarer YouTube framfor et 

program som går på TV. Media blir mer og mer allestedsnærværende, og dagens unge bruker i 

stor grad nye medier og teknologi i sitt daglige liv. Framveksten av hiphop-kulturen i Norge 

kan sies å være mediert, da den kom i en ferdig pakke gjennom film og musikk.  

 

Oppgaven starter med en introduksjon til tidligere forskning gjort på hiphop som fagfelt. For 

å få en god forståelse for hiphop-kulturen, starter vi på begynnelsen med framveksten av 

hiphop-kulturen i USA, de fire elementene i hiphop og overgangen fra en live praksis på gata 

til et globalt massemedium. Deretter beveger vi oss over til battlerappens opprinnelse og dens 

forløper «The Dozens». Siste del av kapitlet som omhandler tidligere forskning har fokus på 

hiphop i Norge. Først en kort innføring i hiphopens inntog i Norge på midten av 80-tallet, før 

vi går videre og ser på ulike holdninger og tema innenfor hiphop-kulturen, sett fra et norsk 

perspektiv. Avslutningsvis i kapittel 2 ser vi på teorier rundt medialisering.  

 

Kapittel 3 tar for seg de metodene som har blitt brukt i denne oppgaven. Kvalitative intervjuer 

har blitt utført for å kunne nedskrive norsk battleraps historie på en grundig måte, i tillegg til 

kvantitativ innholdsanalyse av publiserte battles på YouTube i perioden 2011 til 2016. Dette 

for å kunne studere endringer i det tekstlige innholdet over tid og endringer som følge av 

medialiseringen.  

 

Kapittel 4 «Battlerappens opprinnelse og utvikling» tar for seg norsk battleraps opprinnelse 

og utvikling, og er skrevet med utgangspunkt i de kvalitative intervjuene, i tillegg til et par 

artikler. Fordi flere av intervjuobjektene har et språk som er meget påvirket av engelsk starter 

dette kapitlet med ordforklaringer.  

 

Resultatene fra innholdsanalysen finner vi i kapittel 5. Her er fokuset på endringer i 

uttrykksformen battlerap, både selve utformingen av aktiviteten og det tekstlige innholdet og 

holdninger innad i kulturen. Endringene og holdningene i dette kapitlet blir i tillegg diskutert 

med utgangspunkt i den tidligere forskningen som har blitt gjort på feltet. I konklusjonen er 

oppgaven kort oppsummert, med utgangspunkt i de resultatene som fremkommer i 

intervjuene og innholdsanalysen. 
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2 Tidligere forskning 

 

Uansett hvor man reiser i verden finner vi hiphop-musikk og dens kultur. Hiphop er graffiti på 

vegger i byer og på landsbygda verden over. Det er dansestiler, basslinjer, klesstiler, reklame 

og handel. Hiphop er lokale rappere på lokale scener. Hiphop refererer til musikk, kunst og 

media - hentet fra en kulturell bevegelse som ble utviklet av afro-amerikanske og latin-

amerikanske ungdommer på midten av 1970-tallet på østkysten av USA. Ifølge The 

International Federation of the Phonographic Industry (ifpi) representerte halvparten av top ti 

digitale låter i 20098. I 2015 utførte Spotify en analyse som konkluderte med at hiphopmusikk 

er det som blir mest lyttet til i verden9. I 2017 kommer det fram i Nielsen Musics halvårs-

rapport at hiphop for første gang er en mer populær musikksjanger enn rock i USA. 10
 Hiphop 

er med andre ord dokumentert en av de største musikk-sjangerne i verden. 

 

Hiphopens fremtreden i akademia startet rundt 1990 i hiphopens fødeland USA. På denne 

tiden begynte studenter å utfordre de gjeldende akademiske og stereotypiske 

representasjonene av livene til fargede ungdom fra hjem med lavere inntekter. Mange av disse 

studentene kom inn ved hjelp av kvoteringer, som var et forsøk på å oppheve raseskiller på 

universitetene. Studentene argumenterte for at ungdom fra byene kunne bli representert og 

forstått på best mulig måte ved å analysere hiphop, siden de selv skapte denne kulturen.11 

Studentenes bruk av hiphop var en måte å nå ut til likesinnede i de marginaliserte samfunnene, 

samtidig som man erkjente og problematiserte deres situasjon. I kjølvannet av at amerikanske 

studenter fra marginaliserte samfunn kjempet for å få en stemme og introdusere økende 

ideologiske, kjønnsmessige og sosiale kamper som utviklet seg i fargede samfunn, oppstod de 

første akademiske utgivelsene som omhandlet hiphop; en bok av Tricia Rose ved navnet 

«Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America» (1994) og Russel 

                                                 
8 Morgan, Marcyliena og Bennett, Dionne. «Hip-Hop & the Global Imprint of a Black Cultural Form». Dædalus, 

The Journal of the American Academy of Arts & Sciences, 2011. 176 
9 Hooton, Christopher. «Hip-hop is the most listened to genre in the world, according to Spotify analysis of 20 

billion tracks» Independent. 14.07.15. https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/hip-hop-is-

the-most-listened-to-genre-in-the-world-according-to-spotify-analysis-of-20-billion-10388091.html Hentet den 

31.07.17 
10 McIntyre, Hugh. «Report: Hip-Hop/R&B Is The Dominant Genre In The U.S For The First Time» Forbes.  

17.07.17. https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2017/07/17/hip-hoprb-has-now-become-the-dominant-

genre-in-the-u-s-for-the-first-time/#4de07f675383 Hentet den 31.07.17 
11 Morgan, Marcyliena. The Real Hiphop: Battling for Knowledge, Power, and Respect in the LA Underground. 

Durham: Duke University Press, 2009. 6 

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/hip-hop-is-the-most-listened-to-genre-in-the-world-according-to-spotify-analysis-of-20-billion-10388091.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/hip-hop-is-the-most-listened-to-genre-in-the-world-according-to-spotify-analysis-of-20-billion-10388091.html
https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2017/07/17/hip-hoprb-has-now-become-the-dominant-genre-in-the-u-s-for-the-first-time/#4de07f675383
https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2017/07/17/hip-hoprb-has-now-become-the-dominant-genre-in-the-u-s-for-the-first-time/#4de07f675383
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Potters «Spectacular Venaculars: Hip-Hop and the Politics of Postmodernism» (1995). Disse 

bøkene introduserte kritiske analyser av hiphop som et kunstnerisk, sosialt og kulturelt 

fenomen. Morgan omtalte dette som: «Hiphop had finally arrived as a medium of study as 

well as a public spectacle».12 

 

I Norge kom interessen for hiphop innenfor akademia mye senere. Hiphop har vært en del av 

norsk musikkultur i over 30 år. De første årene har hiphop-kulturen holdt seg mer eller mindre 

undergrunns og ikke fått særlig mye akademisk oppmerksomhet. De siste 20 årene og spesielt 

det siste tiåret har det vært en økende interesse for å forske på hiphop-kultur både i Norge og i 

Norden. Battlerap i Norge er fortsatt et lite utforsket område. Med denne oppgaven ønsker jeg 

å kunne bidra på dette feltet ved å ta utgangspunkt i den forskningen som allerede er gjort på 

norsk og nordisk hiphop og bygge videre på denne forskningen, med utgangspunkt i battlerap. 

I tillegg til å bygge videre på forskning vil jeg diskutere tematikk og holdninger innenfor 

hiphop generelt som er relevant for min oppgave. 

 

Boka «Hiphop i Skandinavien» (2008) blir mye brukt som et utgangspunkt for videre 

forskning innenfor sjangeren. Den består av kapitler fra åtte utvalgte skandinaviske forskere 

som har tatt for seg hiphop på hvert sitt vis. Boka ser på hvordan rapmusikk, klesstil, 

håndtegn, graffiti og gatespråk preger dagens ungdoms- og populærkultur i Norge, Sverige og 

Danmark. I tillegg tar den opp ulike utfordringer og muligheter som musikken, stilen og 

holdningen har bidratt til å danne i en skandinavisk sammenheng. Boka utforsker tema som 

språklig oppfinnsomhet og oppgjør med etablerte kunstneriske og kulturelle normer, til nye 

forsterkede bilder av sosiale og geografiske utkantsområder.13 «Hiphop i Skandinavien» viser 

til en påfallende mangel innenfor den skandinaviske hiphop-kulturen, nemlig det at den ikke 

tidligere har fått en akademisk behandling. Denne boka er ifølge Krogh og Pedersen den 

første samlede fremstilling av skandinavisk hiphop og en manifestasjon av et forskningsfelt i 

vekst. Av de åtte forskerne som har bidratt til boka er det tre som er norske og som har skrevet 

om hiphop i Norge. Disse er Petter Dyndahl, Anne Danielsen og Jan Sverre Knudsen, som 

alle har bidratt med hvert sitt kapittel. De andre skandinaviske bidragsyterne er også 

interessante, da det er relativt store likheter mellom Norge, Sverige og Danmark med tanke på 

                                                 
12 Morgan. The Real Hiphop. 7 
13

 Krogh, Mads og Stougaard Pedersen, Birgitte, red. Hiphop i Skandinavien. Århus: Forfatterne og Aarhus 

Universitetsforlag, 2008. 9 



7 

 

kultur, politikk, sosiale forhold og språk. Introduksjonen av hiphop har flere likheter mellom 

de tre landene, men samtidig også markante forskjeller i blant annet hvor lang tid det tok før 

hiphop ble en utbredt kultur i de tre ulike landene i Skandinavia. I Sverige ble det for 

eksempel utgitt flere rapalbum gjennom 1980-årene og i Danmark blir de første albumene 

utgitt i 1988. I Norge må vi et helt tiår fram i tid før hiphopen får fotfeste. Det samme ser vi 

når det kommer det til å rappe på morsmålet. I Danmark har de rappet på sitt eget språk fra 

starten av og i Sverige startet de å rappe på svensk rundt 1990. I Norge må vi imidlertid helt 

fram til tusenårsskiftet før morsmålsrappen slår igjennom.14  

 

En av de ytterst få tekstene som er skrevet om norsk battlerap finner vi i boka «Hiphop-hoder: 

Fra Beat Street til bygderap» av Øyvind Holen. Kapitlet «Mikrofonkrigere» tar kort for seg 

hvem som battla i «Sr8 Spittin’»-ligaen som foregikk fra 2001 til 2004 og den økende 

interessen for battlerap i Norge etter at filmen «8 Mile» kom på norske kinoer i 2003. Kapitlet 

kan brukes som et utgangspunkt for kartlegging av interessen og engasjementet rundt 

battlerap i Norge. I tillegg viser dette kapitlet til når de første arrangerte battle-konkurransene 

starta opp og har dermed vært et godt utgangspunkt for intervjuene jeg har utført med 

medlemmer av battlerap-miljøet, og for å lage en historisk oversikt over battlerap i Norge. I 

tillegg får vi, i form av intervjuer og sitater, forklart hva battlerap er og hvordan norske 

battlere forholder seg til det å være «i ringen»: 

  

Battling handler om å ta imot drit og levere det. En battle er en form for krig, der folk 

får ut følelsene. En rapper som havner på scenen mot meg er virkelig i problemer. Jeg 

mener ikke at jeg ikke kan bli slått, men skal noen slå meg bør han faenmeg være rå.15 

 

Holen skriver også, i likhet med andre akademikere og forfattere, at battle-kulturen minner 

om «playing the dozens», et spontant gatespill der det konkurreres i munnrapphet, 

fornærmelser og «morra di»- vitser. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 2.2 Battlerapens 

opprinnelse – «The Dozens». Med unntak av kapitlet i Holens bok har det ikke blitt skrevet 

spesielt mye om battlerap i Norge. Jeg har derfor valgt å bruke amerikanske artikler som tar 

for seg battlerap som en uttrykksform og dens opprinnelse, og plassert disse teoriene inn i et 

norsk perspektiv.  

                                                 
14Krogh og Stougaard. Hiphop i Skandinavien. 13 
15 F’EM i Holen, Øyvind. Hiphop-hoder. 286 
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Battlerap utviklet seg innenfor hiphop-kulturen. For å få et klart bilde av kulturen og 

holdninger innenfor battlerap begynner dette kapitlet med en introduksjon til hiphop slik det 

startet i USA og videre utviklet seg til å bli et globalt fenomen. For å få en helhetlig forståelse 

av hiphop-kulturen er det nødvendig å ha en forståelse av det sosiokulturelle landskapet som 

hiphop oppstod i. Deretter går vi videre til battlerapens røtter og opprinnelse, dens utvikling 

innenfor hiphop-kulturen og utførelse. Til slutt rettes fokuset på forskning som er gjort på 

hiphop i Norge og Skandinavia. Den siste delen er skrevet tematisk, fordi vi senere i 

oppgaven vil se på utvalgte deler ved hiphop-kulturen i forhold til battlerap og dens utvikling 

i Norge, med fokus på både tekstlig innhold og utforming av uttrykksformen. 

 

2.1 Framveksten av hiphop-kulturen 

 

I denne oppgaven ligger hovedfokuset på rap. Rap og hiphop er betegnelser som ofte brukes 

om hverandre, samtidig som de inngår i en rekke ulike kontekster med stor grad av 

fleksibilitet; fra kritisk motstand til kommersiell pop-kultur. “Rap is the act; hip-hop is the 

culture»16. Jeg vil derfor starte med å greie ut rundt disse betegnelsene i en historisk 

sammenheng og se på hvilke prosesser som har ført til den moderne hiphopen og hvordan 

battlerap har funnet sin plass i historien. Hiphop-kulturen er et samtidsfenomen med klare 

historiske røtter og forutsetningene for dens kreativitet ligger i fortolkning av historien, både 

som kollektiv størrelse og individuelt liv.17 For å få en bedre forståelse av hiphop som et 

samtidsfenomen vil jeg kort skissere det sosialhistoriske bakteppet for framveksten av 

amerikansk hiphop. 

 

Det moderne konseptet rap og hiphop oppstod på 70-tallet i gatene i South Bronx i New York 

City.181920 På denne tiden gjennomgikk New York en omfattende byfornyelse og store deler av 

de fattige afro-amerikanske nabolagene ble ødelagt på grunn av deindustrialisering og nye 

                                                 
16 Boyd i Aukrust, Knut. Me Against The World: Avmaktens konfigurasjon i rap-musikken . Nordnytt nr. 92, 

2004. 5 
17Aukrust. Me Against The World. 4-5. 
18 George. Hiphop Amerika. 12 - 13 
19 Holen. Hiphop-hoder. 10 
20 Aukrust. Me Against The World. 7 
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trender i byplanleggingen. Et sentralt mål med byfornyelsen var å sørge for en hurtig og 

effektiv biltransport fra de rikere forstedene og inn til sentrum. Denne effektiviseringen førte 

til at store deler av bebyggelsen i South Bronx ble revet ned for å gi plass til byggingen av 

Cross-Bronx Expressway.21 Nesten 200 000 mennesker fikk dermed sitt hjem lagt i grus uten 

at myndighetene hadde klargjort hvor de skulle få sine nye hjem. Samtidig skjedde det også 

en generell nedbygging av tradisjonell industri og yrker basert på ufaglært arbeidskraft. Det 

ble en overgang fra de forholdsvis godt betalte tradisjonelle industrijobbene til jobber med 

lavere lønningen innenfor servicenæringer og tjenesteyting i byene. Som en følge av dette så 

man også en sterk økning i arbeidsledigheten blant ufaglærte menn.22 

 

Nelson George, forfatteren av «Hiphop Amerika» (1998), trekker fram økte klasseforskjeller 

innenfor den afroamerikanske befolkningen som en av grunnene til at nabolagene i South 

Bronx lå åpen for økt kriminalitet. Den svarte middelklassen hadde bedret sine kår i løpet av 

1960-årene, og var med dette i stand til å flytte ut av de tradisjonelle svarte nabolagene i 

bykjernen. Som en følge av dette tømmes den indre bykjernen for ressurser på alle områder: 

«Not just doctors and lawyers moved out of these black neigborhoods, So did bus drivers, 

teachers and bureaucrats»23 

 

Ved utbyggingen av Cross-Bronx Expressway og saneringen av nabolag i South Bronx ble 

lokale nettverk brutt opp. Vi kan ifølge Knut Aukrust forstå hiphopens oppstandelse som et 

forsvar for lokale kulturelle og sosiale nettverk, i tillegg til et angrep på kapitalens jakt på 

effektivisering og profitt. Det var tenåringene som stod i spissen for denne utviklingen: 

 

De første kulturelle uttrykkene beveget seg hele tiden på grensen, utfordrende, men 

også for å markere territoriet. Breakdance var storbyens risikosport og graffiti var 

ungdomskulturens grensemarkører.24   

 

At sentrale bydeler i New York ble tømt for menneskelige og økonomiske ressurser truet 

ifølge Anne Danielsen livsviktige strukturer i lokalsamfunnet. Tradisjonelle institusjoner som 

                                                 
21 Ibid. 7 
22 Danielsen, Anne. Iscenesatt marginalitet? Om regional identitet i nordnorsk rap i Hiphop i Skandinavien.   

Red. Krogh, Mads og Stougaard Pedersen, Birgitte. Århus: Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag, 2008. 202 
23George. Hip Hop America. 56 
24Aukrust. Me Against The World. 7 
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kirker, skoler og familier hadde tidligere fungert som et forsvar mot rusmisbruk og 

kriminalitet. Disse mistet taket på befolkningen. Kirken hadde ikke lengre kontakt med 

ungdommen, familier ble splittet ved at far forlot felleskapet og etterlot seg enslige mødre på 

trygd.25 Nelson George beskriver hiphopens første generasjon som postsoul-ungdommen. 

Med det mener han de som vokste opp med Vietnamkrigen og fedre som kom tilbake fra 

krigen med rusproblemer og psykiske traumer, hvis de i det hele tatt kom hjem igjen.26 

 

Mens de vokste opp ekspanderte både den svarte middelklassen og underklassen; de 

vokste opp med Wall-Street grådighet, neokonservativ ideologi, Atari Gameboys, 

crack, AIDS, afrosentisme og Malcolm X som filmhelt, politisk ikon og 

markedsføringsverktøy. De så Nelson Mandela forlate fengslet og Mike Tyson gå 

inn.27 

 

Samfunnets reaksjoner på denne nye tenåringskulturen var både angstfylt og destruktiv. Det 

som i utgangspunktet var mobilisering av positive og kreative krefter ble tolket som 

destruktiv gjengvirksomhet, og plutselig var disse tenåringene stemplet som samfunnets 

fiender. Politiet slo hardt ned på breakdansere og taggere som samlet seg til kreativ utfoldelse. 

Dette førte igjen til en reaksjon hos ungdommene, denne gangen innenfor formspråk og 

innhold. Dette kan vi se i for eksempel framveksten av klesstilen, som nå er en umiskjennelig 

del av hiphop-kulturen. En kjent variant av klesstiler innenfor hiphop er saggebuksen; bukser 

som så vidt henger rundt hofta. Bakgrunnen for denne stilen kommer fra klesdraktene i 

fengslene hvor fangene ikke hadde lov til å bruke belte. For breakdanserne ga denne 

klesmoten mulighet til fysisk utfoldelse, samtidig som det markerte motstand og opprør.28 Det 

var i dette sosiale og økonomiske landskapet at hiphop-kulturen ble grunnlagt293031 

Mange vil i dag si at forfedrene til hiphop er Kool DJ Herc (Clive Campbell), Afrika 

Bambaataa (Kevin Donovan) og Grandmaster Flash (Joseph Saddler).32 Det var disse tre som 

                                                 
25 Danielsen. Iscenesatt marginalitet? 202 
26 George. Hiphop Amerika. 14 
27 Ibid. 14 
28Aukrust. Me Against The World. 7 
29 Jeffries, Michael P. Thug Life: Race, Gender and the Meaning of Hip-Hop. Chicago: The University of 

Chicago Press, 2010. 1 
30 George. Hiphop Amerika. 34 
31 Ogbar, Jeffrey O.G. Hip-hop Revolution: The Culture and Politics of Rap. Kansas: University  

Press of Kansas, 2007. 3-4 
32 George, Nelson. Hip-Hop’s Founding Fathers Speak the Truth I That’s the Joint! The Hip-Hop Studies Reader 

(Red: Murray Forman og Neal, Mark Anthony) 2. utgave. New York: Routledge, 2012. 44 
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på hver sin måte la grunnlaget for hiphopen, slik at den kunne utvikle seg og bli det den er i 

dag; en av verdens mest dominante ungdomskulturer. I deres virke som DJs på 70-tallet la de 

grunnsteinene innenfor hiphop-sjangeren ved å finne plater, definere trender og arrangere 

store fester både innendørs og utendørs i deler av Bronx og Harlem. De fleste konseptene 

innenfor hiphop, som for eksempel rapping, graffiti, B-boying, scratching og beatboxing 

startet og definert med utgangspunkt i disse tre og deres roller innenfor kulturen på 70-tallet. 

Scratching, altså at man nye rytmer med platespilleren ved å spinne plata fram og tilbake slik 

at det lager en ny lyd i musikken var et resultat av Grandmaster Flash sin eksperimentering 

med plater, og er nå en del av ryggraden i hiphop-kulturen.33 

 

Kool DJ Herc. Afrika Bambaataa. Grandmaster Flash. Old school, you say? Hell, these 

are the founding fathers of hip-hop music – the progenitors of the world’s most 

dominant youth culture. For them, hip-hop is not a record, a concert, a style of dress or 

a slang phrase. It is the consistency of their lives. It defines their past and affects their 

view of the future.34 

 

Zulu Nation 

 

Deindustrialiseringen av bykjernen traff South Bronx hardt, da det var det fattigste området i 

den fattigste bydelen i New York. Jeffrey O.G. Ogbar skriver at dette førte til at antall gjenger 

i området økte raskt, selv om noen nasjonalistiske grupper som The Black Panther Party, 

Nation of Islam, Young Lords og Revolutionary Action Movement forsøkte å politisere 

ungdommen. Samtidig ble offentlige skolebusser fra fattige, afro-amerikanske nabolag møtt 

med motstand mot integrering, og hvite gjenger gikk til angrep på de afro- og latin-

amerikanske gjengene. Disse rasistisk motiverte angrepene førte til en viss grad av 

politisering av gjengene. Resultatet av disse angrepene var at gjengene organiserte seg og 

sammen lagde en skjør fredsavtale for å få slutt på vold og angrep mellom de ulike gjengene. 

Denne fredsavtalen ble satt i gang av gjengmedlemmene selv, uten innblandelse av hverken 

politi eller skole. Kevin Donovan, kjent som Afrika Bambaataa, trådde fram som ledere av 

denne fredspakten.35    

 

                                                 
33 Ibid. 44 
34 Ibid. 44 
35 Ogbar. Hip-Hop Revolution. 3 



12 

 

My vision was to try to organize as many as I could to stop the violence. So, I went 

around different areas, telling them to join us and stop your fighting36 

 

I november 1974 grunnla Afrika Bambaataa Zulu Nation, et kollektiv som bestod av DJer, 

breakere, grafittikunstere og ungdommer fra nabolaget. Afrika Bambaataa vokste opp i 

sosialboliger i the Bronx og var selv et tidligere medlem av gjengen Black Spades. Nelson 

George skriver at den mest kjente versjonen av historien er da deler av gjengvirksomheten 

gikk i oppløsning på midten av 70-tallet ble tomrommet fylt av de ulike uttrykkene innenfor 

hiphop. Zulu Nation fylte rollen som brorskap lik det som finnes i gjengkulturer, samtidig 

som det tok fokuset bort fra kriminalitet og slagsmål. I følge George ble mange hiphop-feider 

unngått fordi Afrika Baambaata og Zulu Nation fungerte som meglere.37  

 

What the Nation was saying was, ‘When you’re ready to come we’ll be waiting for 

you.’ And that always stuck in my mind and heart. I said I have to do some type of 

change to get the mindset of the masses that was following me to lead them another 

way38 

 

Zulu Nation omfattet etter hvert flere bydeler i New York, og under slagordet «Peace, Unity, 

Love and Having Fun» samlet bevegelsen byens urbane ungdom i en felles aksjon mot vold 

og urettferdighet. Zulu Nation har eksistert fra oppstarten i 1974 til dags dato og fungerer 

ifølge Nelson George som et anker for sine medlemmer og en sikkerhetsventil for kulturen. 

Organisasjonen har ekspandert til å nå omfatte aktiviteter som å plante kommunale hager, 

organisere nabolagspatruljer, drive aktiviteter etter skoletid og gi rettshjelp til sine 

medlemmer.39 

 

Avslutningsvis i dette avsnittet føles det riktig å nevne at det i 2016 dukket opp anklagelser 

fra flere medlemmer om at de hadde blitt seksuelt misbrukt av Afrika Bambaataa. I første 

omgang fornektet både Bambaataa og Zulu Nation at noe slikt hadde skjedd, men etter at flere 

                                                 
36 Chang, Jeff. Can’t Stop, Won’t Stop: A History of the Hip-Hop Generation. New York: St.Martin's Press, 

2005. 101  
37George. Hip hop America. 38 
38 Chang. Can’t Stop, Won’t Stop. 101 
39 Wedge, Dave. «Africa Bambaataa Alledgedly Molested Young Men for Decades. Why Are the Accusations 

Only Coming Out Now? » Noisey.  11.10.16 https://noisey.vice.com/en_us/article/8xx5yp/afrika-bambaataa-

sexual-abuse-zulu-nation-ron-savage-hassan-campbell hentet den 01.10.17 

https://noisey.vice.com/en_us/article/8xx5yp/afrika-bambaataa-sexual-abuse-zulu-nation-ron-savage-hassan-campbell
https://noisey.vice.com/en_us/article/8xx5yp/afrika-bambaataa-sexual-abuse-zulu-nation-ron-savage-hassan-campbell
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kom fram med sin historie ble Bambaataa kastet ut av Zulu Nation og organisasjonen kom 

med en offentlig beklagelse ovenfor ofrene: 

 

To the survivors of apparent sexual molestation by Bambaataa, both those who have 

come forward and others who have not, we are sorry for what you endured and extend 

our thanks to those who have spoken out for your bravery in bringing to light that 

which most of us were sadly unaware of, and others chose not to disclose.40 

 

Historien om hvordan hiphop oppstod på grunnlag av deindustrialisering, byggingen av 

Cross-Bronx Expressway og ikke minst oppstarten av Zulu Nation er fortsatt gjeldende og 

sann, selv om noen sider av historien omskrives etter anklagelsene om at Bambaataa hadde 

misbrukt sin stilling.   

 

 

2.1.1 De fire elementene i hiphop 

 

Hiphop-kulturen som oppstod i gatene i New York på 1970-tallet sentreres rundt det som 

betegnes som de fire elementene i hiphop;414243 

1) Breakdance – dans og bevegelse, ofte med et konkurranse-element. Utøverne i breakdance 

ble kalt b-boys og b-girls, og det var vanlig at det ble arrangert battles i breakdance. 

2) Graffiti – visuelle uttrykk, blant annet tagging og større, mer kompliserte verk i byrommet. 

Graffiti var ikke bare et kunstnerisk uttrykk og geriljakunst, men også en måte å markere 

territorium. Dette er også grunnen til at T-banevogner var og er et yndet lerret for taggere, 

fordi da spres navnet raskt over hele byen.   

3) DJ (deejaying) – håndtering av plater, blant annet gjennom teknikker som scratching, 

sampling og beatmixing. Ved scratching lager man nye rytmer med platespilleren, ved å 

spinne plata fram og tilbake. Sampling er når man henter bruddstykker fra ulike låter som 

                                                 
40 Kreps, Daniel. «Zulu Nation Apologizes to Alleged Africa Bambaataa Abuse Victims.» Rolling Stone 

Magazine. 01.06.16 https://www.rollingstone.com/music/news/zulu-nation-apologizes-to-alleged-afrika-

bambaataa-abuse-victims-20160601 hentet den 01.10.17 
41 George. Hiphop Amerika. 28-40 
42 Aukrust. Me Against the World. 4-5 
43 Holen. Hiphop-hoder. 10 

https://www.rollingstone.com/music/news/zulu-nation-apologizes-to-alleged-afrika-bambaataa-abuse-victims-20160601
https://www.rollingstone.com/music/news/zulu-nation-apologizes-to-alleged-afrika-bambaataa-abuse-victims-20160601
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deretter settes sammen til ny musikk og beatmixing er når man spiller ulike rytmer over 

hverandre for å lage en ny rytme/beat. 

4) MC (emceeing) – Master of Ceremony, den som framfører tekster med rim og rytme med 

ledsagende musikk, gjerne fremskaffet og produsert av en DJ. Rapping havner under denne 

kategorien.444546 

 

Stougaard og Krogh skriver at disse fire elementene er avgjørende for sjangerens 

selvforståelse.47 Innenfor alle de fire elementene i hiphop finner vi en form for kamp og 

konkurranse. Uten kampen ville for eksempel breaking slik vi kjenner den i dag ikke eksistert. 

Et hvert aspekt av dansen ble skapt for å konkurrere og hver bevegelse blir bedømt ut fra sin 

effektivitet som et våpen. Gjennom kampen om å være best har b-boys og b-girls 

(breakdansere) lært å bruke disiplinen som en form for arrogant kreativitet. I likhet med 

battlerap er angrepene uten nåde, samtidig som man ser på motstanderen som et verdig 

medmenneske.48 Nelson George skriver at breaking var en del av en urban gjengkultur hvor 

breakegrupper utfordret andre dansere til å møtes og konkurrere mot hverandre på en avtalt 

plass.49  

 

Bevæpnet med store stykker av papp eller linoleum, ikke pistoler og kniver, dannet de 

en sirkel hvor to breakere av gangen duellerte mot hverandre, «move» mot «move», til 

den ene gruppen gikk av med seieren.50  

 

I hiphopens tidlige faser var det DJ ‘en og hans kombinasjoner av platespor i ulike varianter 

som var hovedelementet, men etterhvert var det det verbale og MCen som kom i fokus. 

Emceeing blir ofte brukt i kombinasjon med rap, men selve forkortelsen MC kan også være et 

akronym til Microphone Controller, Mic Checker eller Message Carrier. I termen rap ligger 

det ifølge Aukrust implisitt en klar forståelse av det lekne og det å mestre språkets utallige 

muligheter kombinert med musikk og rytme. Konseptet består i å fortelle en historie eller 

bringe fram et budskap, da gjerne politiske. Ofte blir dette narrativet eller budskapet 

                                                 
44 Krogh og Pedersen. Hiphop i Skandinavien. 9  
45 Aukrust. Me against the world. 4-5 
46 Chang. Can’t Stop Won’t Stop. 109-125 
47 Krogh og Pedersen. Hiphop i Skandinavien. 9 
48Schloss, Joe. The Art of Battling: An Interview with Zulu King Alien Ness. I Total Chaos: The Art and Aesthetic 

of Hip-Hop» USA: BasicCivitas, 2006. 27 
49 George. Hiphop Amerika. 35 
50 Ibid. 35 
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akkompagnert av en DJ. Begrepet rap kan også forstås som et akronym til Rhythm-Aggresive 

Poetry, og er en spesifikk musikalsk-poetisk aktivitet.51 Hip-hop er livsstilen og det du er; rap 

er hva du gjør.52 

 

2.1.2 Overgangen fra en live praksis til kommersiell rapmusikk 

 

“I did not think it was conceivable that there would be such a thing as a hip-hop record”53  

Den tidlige hiphop-kulturen var en live praksis som foregikk på gatene, i parker og på 

klubber. Som en følge av dette er det ikke overraskende at kulturens tidligste år for det meste 

forble udokumentert og uregistrert. Tidlige rappere, DJs, graffitikunstere og breakdansere 

skapte en «scene» basert ene og alene på ansikt-til-ansikt-kontakt og interaksjon. 

Endringen kom i 1979. Først med utgivelsen Kim Tim III [Personality Jock] som ble utgitt av 

gruppa Fatback Band fra Brooklyn. Den andre og mye mer kjente plata kom fra det lille 

plateselskapet Sugarhill Records i New Jersey. Gruppa het Sugarhill Gang og låta som skulle 

introdusere hiphop for alvor for resten av verden var «Rapper’s Delight». 

 

 I said a hip hop, 

 Hippie to the hippie, 

 The hip, hip a hop, and you don’t stop, a rock it 

 To the bang bang boogie, say, up jump the boogie, 

 To the rhythm of the boogie, the beat.54   

 

Her introduserte man ifølge Aukrust “både rytme, teknikk, leken og tradisjonen med en slik 

kraft at fra det øyeblikk ble rap en uttrykksform for ungdom langt utenfor NYCs grenser».55 At 

låta og hiphop-kulturen skulle bli så populær var en uventet vending for mange av hiphopens 

originale medlemmer, de som var en del av kulturens tidlige live-scene. The Sugarhill Gang 

var en ukjent gruppe som ikke var en del av denne tidlige hiphopscenen. Låta «Rappers 

Delight» skapte et tydelig brudd innenfor kulturens kontinuitet som en live praksis kun kjent 

                                                 
51 Aukrust. Me Against The World. 5 
52 Ibid. 5 
53 Chang. Can’t Stop Won’t Stop. 130 
54 Sugarhill Gang. Rapper’s Delight fra albumet Sugarhill Gang. 1980 
55 Aukrust. Me Against the World. 8 
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for medlemmer av «gruppa».56 Dette bruddet var definerende for hiphop-kulturens overgang 

til den offentlige sfære og som en del av en internasjonal diskurs, og der har den forholdt seg 

siden. Den sosiale ansikt-til-ansikt dynamikken endret seg nå til en mer mediert form av 

salgsvarer som vinyl, video og CD-er. Dette førte til en endring fra hiphopens tidlige faser, 

hvor rap var en felles og offentlig praksis, til en mer lukket og individuell måte å lytte til 

musikken på. Endringen fra en sosial funksjon til studio-produksjoner har påvirket kulturen 

på flere avgjørende måter, spesielt ved å redefinere hiphop-kulturen gjennom det mer smalere 

og mer tilnærmelige uttrykket «rapmusikk». 57 

 

Greg Dimitriadis har skrevet om denne overgangen fra en live praksis til et mediert narrativ, 

og mener at det er både positive og negative sider ved den gradvise endringen i hiphop-

kulturen. Dimitriadis beskriver de endringene som tok sted på 1980-tallet da nye former for 

produksjon og mottakelse dukket opp. Han skriver at denne endringen begrenset posisjonen 

til hiphop som en live praksis, fordi hovedfokuset flyttet seg først og fremst til 

studioinnspillinger av rap og dens musikalske og lyriske uttrykk. I denne fasen dukket det opp 

en ny narrativ stil som åpnet opp for mer gjennomtenkte former å uttrykke seg på. 58  

Attention thus shifted to rap’s verbal discourse during these years, decreasing the importance 

of dance, live congregation, and those who could create a live scene. This shift allowed 

however, a number of very creative and talented vocalists to emerge for a brief and thrilling 

period.59  

 

I perioden fra midten av 80-tallet ble det utgitt flere album og singler av artister som blant 

annet Eric B & Rakim, Big Daddy Kane, KRS One og Kool G Rap & D.J Polo. Disse og 

flere, har satt sitt preg på hiphop-kulturen og ført til at de siste årene av 80-tallet blir av 

mange betegnet som «the golden era of rap». «Rap music, as a self-conscious art form, 

flowered with these performers turned poets»60. På slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet 

fikk også musikkvideoen en mer fremtredende rolle innenfor rapmusikk, først og fremst 

gjennom MTVs program Yo! MTV Raps. Dimitriadis skriver at TV-mediumet forsterket de 

gjeldende strømningene i hiphopmusikken i denne perioden:  

                                                 
56 Dimitriadis, Greg. Hip-Hop: From Live Performance to Mediated Narrative. I That's the Joint! The Hip-Hop 

Studies Reader (Red: Murray Forman og Neal, Mark Anthony) 2. utgave. New York: Routledge, 2012. 580 
57 Ibid. 580 
58 Dimitriadis. Hip-Hop: From Live Performance to Mediated Narrative. 579 
59 Dimitriadis. Hip-Hop: From Live Performance to Mediated Narrative. 586 
60 Ibid. 586 
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…moving it towards a kind of literality that was exceedingly appropriate for all kinds 

of mass-mediation. The gun-carrying gangster was and is capable of signifying 

parallel messages in both sight and sound. For example, there was a clear link early in 

rap between the power to communicate orally and the power of a weapon.61 

Early hip hop reflected this sense of live practice in its sound, in its spacious dance 

grooves, in its stress on the particularities of time and place, in its flexible word play. 

It took time for more accessible choruses, themes, and longer narratives to be 

introduced as a vital part of the art.62 

 

Da hiphopen kom til Norge hadde den allerede slått igjennom internasjonalt. Som Øyvind 

Holen skriver, fikk vi nordmenn i likhet med resten av verden hiphop-kulturen “tredd ned 

over hodet som en ferdig pakke gjennom film, musikk og media”63 I første omgang med 

filmen Beat Street, som hadde norgespremiere på Colosseum 10.juli 1984. Filmen 

introduserte verden for hiphopmusikk, breaking, graffiti og båndene mellom dem.64 

 

Den viktigste følgen av Beat Street var at den ga norsk ungdom inspirasjon til å selv ta i bruk 

hiphop-kulturens rammeverk og uttrykksformer på sitt eget vis, og derfor er det riktig å si at 

norsk hiphop ble født som en følge av Beat Street.65 I tillegg til Beat Street kom filmen «Wild 

Style» i 1982 og dokumentarfilmen «Style Wars» i 1984 som inspirerte ungdommer til å 

skaffe seg spraybokser og bli grafittikunstere.66 

2.2 Battlerapens opprinnelse - «The Dozens» 

 

Å krige med ord er ikke et nytt fenomen. Vi finner ulike former for verbal kamp allerede i 

antikken med retoriske øvinger (Progymnasmata) som blant annet innebar å lære seg 

«svertetale»67. Blant islandske vikinger finner vi også eksempler på verbal improvisasjon. I 

                                                 
61 Dimitriadis. Hip-Hop: From Live Performance to Mediated Narrative. 589 
62 Dimitriadis. Hip-Hop: From Live Performance to Mediated Narrative. 585 
63 Holen. Hiphop-hoder. 15 
64 Holen. Hiphop-hoder. 18 
65 Holen. Hiphop-hoder. 22 
66 Holen. Hiphop-hoder. 23 
67 Classical Writing. The Progymnasmata. http://classicalwriting.com/Progym.htm hentet den 06.11.17 

http://classicalwriting.com/Progym.htm
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artikkelen «Vikings and Rappers: The Icelandic Sagas Hip-Hop across 8 Mile» sammenligner 

Brian Anse Patrick vikingenes verbale improvisasjon med moderne rap og battlerap med 

utgangspunkt i filmen «8 Mile», hvor hovedpersonen klarer å overkomme ulike hindre i 

hverdagen gjennom å mestre språket i form av improvisert battlerap.68 

 

A thousand years previous, in an equally if not more inhospitable environment, the 

Icelandic Vikings that hero-ed the sagas did exactly the same thing, apparently to the 

same transformative effect. In key moments throughout the sagas the heroes break into 

improvised poems that are very much in the rap style. Thus, they gain recognition, 

often considerable, and mastery over their situation and, it appears, over themselves as 

well. While the saga's poems happen to differ from rap in conventions such as 

metaphor, rhyme, and meter, their contexts and basic functional thrusts are 

astonishingly similar.69 

 

Patrick skriver at den grunnleggende egenskapen som forener poetene i sagaen og rap-poeter 

er den kreative makten i språket. 

 

Language maps, generates, transforms, and even redeems. Verbally over-stimulated 

“moderns” who live in a wash of banalized, mediated language tends to overlook the 

power that language first provided for the primitive mind, “primitive” here designating 

a person for whom the benefits of civilization are not “a given” and who must daily 

struggle to survive in an uncertain world (this definition would include the lower 

classes).70      

 

I likhet med de islandske sagaene som Patrick beskriver så er flere, om ikke alle, uttrykkene 

innenfor hiphop preget av en kamp, en battle, mot noe. Det være seg en marginalisert gruppes 

kamp mot det hvite storsamfunnet, kamp mot andre utøvere eller kamp med utgangspunkt i 

geografisk forankring.  

 

 

                                                 
68 Patrick, Brian Anse. Vikings and Rappers: The Icelandic Sagas Hip-Hop across 8 Mile. The Journal of 

Popular Culture 41. (2008): 281-305. 20.10.17. DOI: 10.1111/j.1540-5931.2008.00503.x  
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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2.2.1 «The Dozens» 

 

The Dozens can be tricky, aggressive, offensive, clever, brutal, funny, inventive, 

stupid, violent, psychologically intricate, deliberately misleading – or all of that at 

once, wrapped in a single rhyming couplet.71 

 

Elijah Wald har skrevet boka «The Dozens: A history of raps mama» som grundig tar for seg 

opprinnelsen av battlerap. Boka fokuserer på den afro-amerikanske tradisjonen med verbal 

kamp på gata, «street rhyming» som fantes i urbane nabolag lenge før rap-musikken; den 

morsomme, oppfinnsomme og rappkjefta måten å slenge fornærmelser til hverandre kalt «The 

Dozens», «Doing/Playing The Dozens» eller «The Dirty Dozens». «The Dozens» er på sitt 

enkleste er en rekke med «morra di»-vitser og på sitt mest komplekse er det en form for sosial 

interaksjon som strekker seg tilbake til afrikanske seremonielle ritualer. Enten det blir ansett 

som verbal poesi, en verbal kamp, en måte å vise seg fram som gate-smart eller bare en 

klynge med stygge fornærmelser, så har «The Dozens» vært en sentral del av afro-amerikansk 

kultur.72 Boka tar i all hovedsak for seg ulike former for «The Dozens», opprinnelsen og ulike 

innflytelser som denne leken har hatt på forskjellige sjangre gjennom historien. Det siste 

kapitlet «Rapping, Snapping, and Battling» er viet til battlerap.  

 

 «The Dozens» blir ofte sett på som forløperen til hiphopens battlerap.7374 Det er en eldre 

afroamerikansk tradisjon, et spontant gatespill og en form for verbal duell hvor det 

konkurreres i munnrapphet, fornærmelser og «morra di»-vitser. Konkurransen består av to 

konkurrenter (Ofte unge menn, men ikke alltid) som prøver å overgå hverandre i 

fornærmelser. Et eksempel, hentet fra boka «Towards a Rhetoric of Insults» fra et opptak gjort 

av Onwuchenkwa Jemie i hans Yo Mama! -konkurranse i Philadelphia i 2003: 

 

A: Man, yo’ mama’s ass is so big she has to wear suspenders to hold up her drawers. 

B: Yo’ mama’s ass is so big that when she walks down the street it looks like two bears 

rasslin’ under a blanket. 

A: Man, when you were born they put you on the stoop to see whether you’d bark or 

                                                 
71 Wald, Elijah. The Dozens: A History of Rap’s Mama. New York: Oxford University Press, Inc., 2012. 3 
72 Wald. The Dozens. Intro. 
73 Smith. Not just Yo’ Mama but Rap’s Mama. 
74 Holen. Hiphop-hoder. 289 



20 

 

cry. 

B: Hell, man. If I had a dog with a face like yours, I’d shave its ass and make him 

walk backwards.75 

 

Fornærmelsene fokuserer tradisjonelt sett på fremtreden, seksualitet, sosial status og 

selvfølgelig vitser rettet mot mødre («Yo’ mama’») som er et tema som kanskje er det mest 

karakteristiske vi møter i denne typen konkurranse, dog ikke obligatorisk. Grunnen til at 

mødre ofte er et tema er ifølge Alvin L. Smith sannsynligvis på grunn av den viktige rollen og 

den statusen mødre har i både afrikanske og afro-amerikanske kulturer.76 Leken slutter når 

publikum bestemmer hvem som er vinneren eller når en spiller ikke klarer å svare på 

fornærmelsene, eventuelt når leken ender i en slåsskamp eller verre. Opprinnelsen og den 

sosiale funksjonen til denne leken er uklar. Noen har klart å finne spor av denne praksisen 

tilbake til Vest-Afrika, andre tilbake til slavetiden i afroamerikansk historie.77 Spillet blir 

forklart av Conley som et utløp for «black rage» - sinne som følge av å være en undertrykt 

minoritet, som en ikkevoldelig måte å tilegne seg status eller som begge deler. Conley skriver 

at det å være god i «the dozens» er en måte å vise sosial overlegenhet.78 Smith skriver at 

denne konkurransen på intelligens og verbal skarphet blir ansett som et overgangsrituale for 

afro-amerikanske samfunn over hele Amerika.79 

 

Rap battling is really what’s more like The Dozens. Because people battle and 

sometimes they genuinely dislike each other, but sometimes they’re really good 

friends. And if they’re good battlers, you can’t tell which you’re watching, because 

either way they’re going to…say the nastiest things they can think of, and that’s really 

how The Dozens works: It’s about the creativity. It’s about saying something not only 

nasty enough so that the other guy can’t think what to say, but also funny enough that 

the audience thinks that you’ve just done something smart. That’s the combination at 

the heart of The Dozens80 

 

«The Dozens» har de siste årene blitt kommersialisert og fått mer oppmerksomhet etter at 

                                                 
75 Conley, Thomas. Towards a retoric of insult. Chicago: University of Chicago Press, 2010. 86-87 
76 Smith. Not just Yo’ Mama but Rap’s Mama. 
77 Wald. The Dozens. 135 
78 Conley. Towards a retoric of insult. 86 
79 Smith. Not just Yo’ Mama but Rap’s Mama. 
80 Ibid. 
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programmet kalt «Yo’ Mama» ble produsert og kringkastet av MTV. I dette programmet blir 

to deltakere invitert til å utveksle fornærmelser, mens en gruppe publikummere heier på og 

oppmuntrer deltakerne. Her ligger fokuset mer eller mindre på variasjoner av morradi-vitser. 

Conley påpeker at i et slikt program er fornærmelsene holdt kontrollert, slik at de unngår å bli 

siktet for uanstendig innhold av FCC (Federal Communications Commision). I tillegg er 

fornærmelsene åpenbart skrevet og forberedt i forkant, gruppen deltakere er variert både når 

det kommer til opphav og kjønn, og settet er en strand i California. Resultatet blir ifølge 

Conley både platt og konstruert.81 

 

Innflytelsen som «The Dozens» har hatt på hiphop-kulturen og battlerap ligger ikke 

nødvendigvis i det lyriske, men mer i formen som verbal kamp. Eksempler på en slik form for 

verbal kamp kan vi se i en hendelse som skjedde i 1990 da Ice Cube forlot N.W.A, og de 

gjenværende medlemmene av gruppa la inn «skits» (mellomspill med tale) i låtene sine med 

blant annet en kvinnestemme som sier gjennom telefonen «Message to B.A» (Benedict 

Arnold, altså Ice Cubes ekte navn) «Just calling in to say, ‘cause Ice Cube is sucking so much 

New York dick could he come to eat some Chicago pussy?» Hvorpå en mannsstemme sier 

«Yeah nigger, when we see your ass we’re gonna cut your hair off and fuck you with a 

broomstick». Ice Cube responderte med låta «No Vaseline» (1991) hvor han anklager 

medlemmene i N.W.A for å ha sex med hverandre og deres hvite jødiske manager, og truet 

med å lynsje hele gruppa.82 I et intervju rundt albumet som ble sluppet plasserte Ice Cube 

denne verbale kampen i en tradisjonell kontekst: 

 

You think I’m going to get Eazy-E and hang him from a tree and burn him? All I have 

to live for and go for? You think when they catch me they going to fuck me with a 

broomstick? Those are dozens, man. You can go back farther, you can go back to ‘81 

and ‘82 to rap music  when «Roxanne» came out and then «Roxannes Revenge» and 

then LL [Cool J] versus Kool Moe D, and boom, boom, boom. It’s a part of the music. 

Everybody plays the dozens83 

 

Den mest kjente kampen, battle eller «beef» om du vil, i hiphop-historien er østkyst- mot 

vestkyst-rapperne i USA. På østkysten var det plateselskapet Bad Boy Entertainment, under 

                                                 
81 Conley. Towards a retoric of insult. 88 
82Wald. The Dozens. 187-188 
83Wald. The Dozens. 188 
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ledelse av Sean Combs alias Puff Daddy, med rapperen Christopher Wallace alias Notorious 

B.I.G alias Biggie Smalls i spissen. Plateselskapet på Vestkysten var Death Row Records, 

hvor gangsteren Marion «Suge» Knight var sjefen og rapperen Tupac Amaru Shakur var 

frontfiguren. Tupac kom fra vestkysten i USA og fra et miljø med andregenerasjons Black 

Panthers, en bevegelse som kjempet for svartes rettigheter. Notorious B.I.G hadde bakgrunn i 

narkotika- og gjengmiljøer i Bronx.84   

 

First off, fuck your bitch and the clique you claim 

Westside when we ride, come equipped with game 

You claim to be a player, but I fucked your wife 

We bust on Bad Boys, niggas fucked for life 

Plus Puffy trying to see me, weak hearts I rip85 

 

Den 30. november 1994, på vei inn i Quad Recording Studio på Time Square i New York ble 

Shakur skutt og såret, samt berøvet kontanter og smykker. Shakur var overbevist om at de 

som stod bak var Bad Boy Entertainment. Notorious B.I.G stilte seg i utgangspunktet 

uforstående til Shakurs beskyldninger. Men svarte likevel for seg gjennom låta «Who Shot 

Ya»:86 

 

As we proceed 

to give you what you need 

East coast motherfuckers 

Bad Boy motherfuckers 87 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Aukrust. Me Against the World. 1-2 
85 2Pac. Hit Em’ Up  fra albumet Greatest Hits. 1998 

86 Aukrust. Me Against the World. 3 
87 Notorious B.I.G. Who Shot Ya fra albumet Ready to Die. 1994 
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2.2.2 Battlerap 

 

«If It’s one thing the black folks in the ghetto knows how to do, it’s talk shit. Been talking shit, 

singing shit, chanting shit, and mumbling shit since day one. » 88 

Rapmusikk har alltid vært full av selvskryt og rappere som «disser» andre rappere i sine låter. 

Battlerap er en stil som utviklet seg som en måte for rappere å vise sin dyktighet til et 

publikum på en mer konkurransebetont måte. En battle består som oftest av to rappere som 

konkurrerer mot hverandre i å komme med de beste raptekstene. Rim, rytme og timing brukes 

aktivt for å bygge opp teksten. Fokuset ligger på tekst og innlevelse, til forskjell fra innspilt 

rap-musikk hvor det musikalske ofte er i fokus. Målet er å stille den andre deltakeren i et 

dårlig lys på en kreativ verbal måte. 

 

Det har også alltid vært en kreativ greie i hiphop. Battlen har ikke vært: «Jeg skal kline 

til deg». Battlen har vært: «Jeg skal knuse deg, jeg skal utkonkurrere deg i det jeg 

kan.» Om det er rapp, graffiti eller dans.89 

 

En av de første legendariske battlerapene foran et publikum tok plass i desember i 1982 

mellom rapperne Busy Bee Starski og Kool Moe Dee. Elijah Wald skriver at Kool Moe D 

angrep Busy Bee Starski på en fest ved å improvisere fram en sekvens med brutalt direkte rim 

som antydet en annen type kamp: «We’re gonna get down to the nitty gritty, I’m gonna tell 

you little something, why you ain’t shit.»90 I følge Øyvind Holen hadde Kool Moe Dee irritert 

seg over at Busy Bee Starski lånte triks fra andre rappere og at han brukte publikumsfrierier. 

 

Everytime I hear it, I throw a fit 

Party after party, the same ol’ shit 

Record after record, rhyme after rhyme 

Always wanna know your zodiac sign 

He changed the shit to your favourite jeans 

Come on Busy Bee, tell me what it means 

Hold on brother man, don’t say nothin’ 

                                                 
88 Grandmaster Flash i Wald. The Dozens. 183 
89 NRK. «Beefs & battles». Takin Ovah – Historien om norsk hiphop. 
90Wald. The Dozens. 195 
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I’m not finished yet, I gotta tell you something91 

 

Holen skriver at etter linje på linje med fornærmelser klarte Busy Bee tilslutt bare å si «shut 

up, shut up»92 Opptak av denne konfrontasjonen ble spredt rundt i New York, og fristil-battles 

ble en måte å måle rapferdigheter på, ikke bare på scenen, men også i parker og i skolegården. 

Wald påpeker at det ikke var den eneste måten å vise ferdigheter på og viser til William Jelani 

Cobb som skrev at «Freestyle is to hiphop as street ball is to the NBA» og legger til: 

 

Just as asphalt legend has it that many a pro baller got his name dissed and dismissed 

on the asphalt proving grounds of Harlem’s Rucker League, there is no shortage of 

triple-platinum-lever rappers who would get took in the freestyle arena93 

 

Battlerap som en konkurranse har i utgangspunktet vært et undergrunnsfenomen, men etter at 

rapperen Eminem kom ut med den mer eller mindre selvbiografiske filmen «8 Mile» i 2002 

har uttrykksformen blitt mer popularisert og har nådd ut til massene. Filmen handler om en 

ung rapper som strever med å finne sin plass i samfunnet og som jobber for å få mest ut av de 

mulighetene han har i livet. En av disse mulighetene er å gjøre seg selv til en kjent rapper 

gjennom battlerap.94 Eminem var på denne tiden en svært kjent rapper internasjonalt og dette 

var hans debut i spillefilmen. Filmen fikk gode anmeldelser og ble godt mottatt av det norske 

folk. 

 

2.3 Hiphop i Norge 

 

Hiphop er et relativt nytt fenomen i Norge. De fleste som har skrevet om hiphop i Norge og 

Skandinavia er enige om at 1984 er året da hiphop, breaking, rap og graffiti gjorde sitt inntog i 

de skandinaviske landene.9596 Det var da filmen Beat Street kom på kino og hiphopen slo ned 

                                                 
91Kool Moe Dee i Holen. Hiphop hoder. 286-287 
92Holen. Hiphop hoder. 287 
93Cobb, William Jelani i Wald. The Dozens. 196 
94 IMDB. 8 Mile. http://www.imdb.com/title/tt0298203/ hentet den 02.12.16 
95 Dyndahl, Petter. Norsk hiphop i verden: Om konstruksjon av lokal identitet i hophop og rap. I Hiphop i 

Skandinavien. (Red. Mads Krogh og Birgitte Stougaard Pedersen) Århus: Forfatterne og Aarhus 

Universitetsforlag, 2008. 107 
96 Holen. Hiphop-hoder. 11-15 
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som en bombe i Norge.97 I starten var det breaking som var mest utbredt, deretter tok graffiti 

over før det fra 90-tallet og utover var musikken som var viktigst. Etter 1986 dabbet den 

første interessen av og hiphop ble redusert til en smal undergrunnskultur.98 I boka «Hiphop-

hoder – fra Beat street til Bygderap» tar Øyvind Holen for seg historien om hvordan 

amerikansk hiphop og rap fikk feste i norsk kultur og hvordan unggutter rundt i Norge har 

tøyd rammene, lekt med uttrykket og utviklet kulturen slik at norsk hiphop har fått sin 

egenart. Holens bok er et grundig utført dokumentasjonsarbeid i hovedsak basert på 

intervjumateriale der norske aktører i stor grad får presentere seg selv. «Hiphop-hoder» består 

av historiske skisser og portretter, og er basert på forfatterens minner, arkivmateriale og 

grundige intervjuer med mange av de sentrale aktørene innenfor miljøet. Som nevnt tidligere 

ble hiphop-kulturen «tredd nedover hodet på ungdom» som en ferdig pakke gjennom film, 

musikk og media, og at tendensen var den samme overalt; ungdom digget musikken, begynte 

å breake og leita fram sprayboksen.99 Etter 1986, da den første interessen hadde lagt seg, var 

den norske hiphop-scenen relativt laber, med tulle-rap og det rapperen Diaz i et intervju kaller 

«pølse-og-Vidar Theisen rapping».100 I 1987 kom for eksempel låta «Ute til lunsj» med Lars 

Kilevold og Torstein Bieler, som gjorde stor suksess her i landet, men som var pinlig for de 

norske hiphoperne å høre på.  

 

Altså, akkurat idet vi begynte å bli seriøs på det å lage musikk her i Norge, så kom jo 

«den norske rap-stilen» inn med Vidar Teisen, pizzafyll-reklamen og «Ute til Lunsj» i 

spissen. Det ødela jo alt i forhold til det å rappe på eget språk.101 

 

På starten av 90-tallet ble det utgitt en del solide engelskspråklige hiphop-plater fra norske 

artister som blant annet A-Team, Tommy Tee og Warlocks, og hiphop begynte gradvis å bli 

akseptert av norske hiphopere som uttrykksform igjen. Norge hadde egne breakegrupper som 

Atomic B-boys og graffitimalerne Sean, Pay2, Raide og flere andre. Det var denne harde 

kjernen som holdt liv i gløden og sørget for å bevise at hiphop-kulturen ikke var død 

likevel.102  

                                                 
97 Holen. Hiphop-hoder. 18   
98

 Holen. Hiphop-hoder. 9-11 
99 Holen. Hiphop-hoder. 15 
100 Dyndahl. Norsk hiphop i Verden. 110 
101 NRK. «Hiphop blir norsk». Takin Ovah – Historien om norsk hiphop. 2017 https://tv.nrk.no/serie/takin-ova-

historien-om-norsk-hip-hop hentet den 07.11.17  
102 Holen. Hiphop-hoder. 11 
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Dudes like me get stopped by the cops 

And so you know, ‘cause I’m down with hiphop 

Lookin’ in my pockets, lookin’ for drugs 

Lookin’ for stuff that belongs with the thugs 

Callin’ me nigger, callin’ me shit 

Callin’ me things that my mouth will forbid 

Me to say ‘cause I am Jay 

Preacher from the north, Norway103 

2.3.1 Glokal hiphop 

 

Mye av det som har blitt skrevet om hiphop utenfor USA, også i skandinavisk og norsk 

sammenheng har hatt fokus på hiphop som et glokalt fenomen med en lokal identitet, og ofte 

med et fokus på konstruksjon av en lokal identitet med den amerikanske hiphopen som 

rammeverk. Hiphop har de siste tre tiårene blitt mer og mer utbredt verden over på grunn av 

massemediene og den internasjonale kulturindustrien, samtidig som sjangeren brukes og 

fortolkes gjennom lokal tilhørighet. Beskrivelsen av hiphop som en lokal tolkning av et 

globalt fenomen er ifølge Krogh og Stougaard den mest åpenlyse forklaringsrammen for 

hvordan hiphop virker sosialt, eksotisk og estetisk nyskapende, i tillegg til utfordrende og 

radikalt i en skandinavisk sammenheng.104 Siden denne oppgaven handler om hiphop utenfor 

USA, vil hiphop som et glokalt fenomen være et sentralt utgangspunkt for å forstå de 

holdninger og perspektiver som vi ser innenfor norsk hiphop-kultur. 

 

Den første som utforsket forholdet mellom hiphop og glokalisering var Tony Mitchell i boka 

«Global Noise: Rap and Hip Hop Outside the USA» fra 2001, hvor han ser på konstruksjonen 

av en lokal identitet i andre land gjennom hiphopens nå globale rammeverk. Mitchell skriver 

at rap og hiphop ikke lengre kun kan sees som et uttrykk for afro-amerikansk kultur; det har 

blitt et instrument og et verktøy for ungdom over hele verden for å bearbeide lokal identitet.105 

                                                 
103 Fossen «Jayski» Leo. Times Are Hard fra albumet Rage. (1991) Norges første hiphop-album 
104Krogh og Stougaard. Hiphop i Skandinavien 10-11 
105 Mitchell, Tony. Global Noise: Rap and Hip Hop Outside the USA. Middletown: Wesleyan University Press, 

2001. 1-2 
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Hiphop har med andre ord gjennom tiden gått fra å være black noise106 til å bli global noise.  

 

Even as a universally recognized musikal idiom, rap continues to provoke attention to 

local specificities. Rap and hiphop outside the USA reveal the workings of popular 

music as a culture industry driven as much by local artists and their fans as by the 

demands of global capitalism and U.S. cultural domination.107 

 

Mitchell påpeker at den kommersielle rapmusikken fortsetter å komme hegemonisk fra USA 

og til resten av verden, men lite eller ingen flyt i den motsatte retningen.108 

 

Som et eksempel på hvordan amerikansk hiphop-kultur fortolkes i en norsk kontekst er Jan 

Sverre Knudsens artikkel «Glatte gater: Musikkproduksjon i et urbant ungdomsmiljø». Her tar 

Knudsen utgangspunkt i en flerkulturell ungdomsgjeng (Minoritet1) på X-Ray 

Ungdomssenter i Oslo og ser på hvilke valg, avgjørelser og forhandlinger som leder fram til 

det ferdige produktet; en låt. På den ene siden er virksomheten en del av dagliglivet til 

ungdomsgjengen innenfor en avgrenset norsk lokalitet, men på den andre siden må de også 

forstås i lys av generelle karakteristika knyttet til hiphop-kulturens afro-amerikanske røtter og 

den globale spredningen av sjangeren. Ved å følge den prosessen som ungdomsgjengen går 

igjennom ved å skape en låt, får Knudsen muligheten til å se på relasjonene mellom 

ungdommene, forskjeller og fellesskap, i tillegg til selve musikkproduksjonen, teksten og 

språk.109 Musikalsk aktivitet som en sosial og relasjonell prosess er ofte en sentral del av 

hiphoplitteraturen. Musikalsk engasjement forstås ifølge Knudsen som «en måte å forholde 

seg til sosiale, politiske og etiske diskurser og verdisystemer»110. Fokuset på hiphop som et 

glokalt fenomen er sentralt i all forskning som er gjort på hiphop utenfor USA. Hiphop som et 

glokalt fenomen vil derfor fungere som et grunnlag og forklaringsramme for de temaene som 

diskuteres i denne oppgaven.  

 

                                                 
106 Rose, Tricia. Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America. Middletown: Wesleyan 

University Press, 1994. 
107 Mitchell. Global Noise. 2 
108 Ibid. 
109 Knudsen, Jan Sverre. Glatte gater: Musikkproduksjon i et urbant ungdomsmiljø. I Hiphop i Skandinavien. 

(Red. Mads Krogh og Birgitte Stougaard Pedersen) Århus: Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag, 2008. 51 
110 Ibid. 51 
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2.3.2 Autentisitet – “Keeping it real” 

 

At its most fundamental level, “realness” in hip-hop implies an intimate familiarity 

with the urban working-class landscapes that gave rise to hip-hop in the 1970s. 

Additionally, it recognizes that the conditions in the South Bronx around 1974 are not 

unfamiliar to poor urban communities elsewhere.111 

 

Det globale rammeverket for hiphop-kulturen stammer som nevnt tidligere fra USA og i stor 

grad den afro- og latin-amerikanske befolkningen. «Autensitet», det å være «ekte», er en 

sentral del av hiphop-kulturen og hva som er «autentisk» er uløselig knyttet opp mot den 

amerikanske hiphop-kulturen og dens utspring fra gjengkultur i marginaliserte nabolag. Selv i 

andre land som Norge, tolkes «autensitet» gjerne i denne konteksten, spesielt når hiphop 

fortsatt var noe nytt og ikke enda hadde fått et særlig lokalt særpreg Når det er snakk om 

autentisitet, så blir dette koblet opp mot den amerikanske hiphop-kulturen. I norsk hiphops 

tidlige fase, hadde for eksempel rapperen Jayski fra A-Team en sterkere tilknytning når det 

gjaldt hiphoptroverdighet og autentisitet fordi han var svart, med sørafrikansk far og norsk 

mor.112 I Norge, i likhet med andre land, handler diskusjonen rundt autentisitet i stor grad om 

den lokale hiphopens forankring i den opprinnelige afro-amerikanske kulturen og det å være 

en del av et globalisert hiphop-miljø «med dens originale, og tilsynelatende iboende 

elementer intakte.»113 Man kan anta at autentisitet inngår i og utgjør et betydelig aspekt ved 

attitude, som betegnes som et avgjørende element i hiphop-kulturen. Attitude, gjerne litt en 

aggressiv fremtoning og selvskryt, er for eksempel en viktig del av både battlerap og 

breakdans. I begge uttrykksformene tester deltakerne ut skills, viser seg fram og konkurrerer i 

å være best.114 

 

You know what? I am cocky! I do have an ego problem! I do got a big mouth! But it’s 

part of the game. That’s what keeps me grounded. That’s what b-boying is all about! 

Do you enter a battle to be diplomatic? Do you enter a battle to share energy and 

express yourself? No! You enter a battle to win!115   

                                                 
111 Ogbar. Hip-hop Revolution. 39 
112 Dyndahl. Norsk hiphop i Verden. 109  
113 Ibid. 109 
114 Ibid. 109 
115 Schloss. The Art of Battling. 31 
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Autentisitet i hiphop innebærer flere faktorer, som for eksempel hvem du er, hva du gjør, hvor 

flink du er og hvor du kommer fra. Autentisitet kobles gjerne opp mot «keeping it real».  

Realness, ektehet på norsk – eller autentisitet kobles opp mot egenskaper ved narrativer som 

man tillegger musikken. Innenfor amerikansk hiphop er dette fortellingen om den maskuline 

mannen fra «hooden». Dette skal vi se mer på i dette kapitlet, ved å tematisk ta for oss noen 

av de narrativene som den amerikanske hiphopen har ført med seg til andre nasjonaliteters 

hiphopkultur.116 

 

Ved å erkjenne identitet som performative, kulturelle handlinger, snarere enn som 

refleksjon av og uttrykk for vår indre natur, blir musikk også mer en sosiokulturell 

identitetsmarkør; en måte man signaliserer samhørighet eller ulikhet på. Musikk – eller 

musicking – danner på konstituerende vis en arena å leve det ut på: «Making music 

isn’t a way of expressing ideas; it is a way of living them»117 

 

En viktig faktor innenfor autentisitetsdiskursen er forholdet til opphav og hvor en kommer 

ifra. Identitet i amerikansk rap er nært knyttet til lokale nabolag («hoods») og det å gi mening 

til det sosiale og kulturelle miljøet som et nabolag er, er et viktig aspekt i prosessen ved å 

transformere et geografisk «space» til et kulturelt «place».118 

 

 Say somethin positive, well positive ain’t where I live 

I live around the corner of West Hell 

Two blocks away from South Shit and once in a jail cell 

The sun never shined on my side of the street, see?119    

 

Voldsforherligelse i rapmusikken kan også forklares i sammenheng med ektehet. Aukrust 

påpeker at det er viktig å fastslå at rap ikke primært handler om å idealisere vold, men at det 

til dels er en metafor for oppgjør mellom to parter, hvor våpnene er byttet ut med mikrofoner.  

 

                                                 
116 Dyndahl. Norsk hiphop i verden. 119 
117 Ibid. 119 
118 Danielsen. Iscenesatt marginalitet? 205 
119 Naughty by Nature. Everything’s Gonna be Alright (Ghetto Bastard) fra albumet Naughty 

by Nature. 1991 
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Det er en maskulin narrativitet med verbale dueller som det sentrale om hvem som er 

den største versting: hvem er «The baddest motherfucker around». For når gangsta-

rapperne går inn i rollen som en gjeng-kjemper, en hustler eller en vanlig arbeidsmann 

– produkter av livet i nabolaget – in the hood – konstituerer de en alternativ stemme i 

et samfunn som hvor forakten for svakhet er blitt en dyd.120 

 

«Gangster-narrativet» har blitt en iboende del av uttrykksformen, avlet fram av 

musikksjangeren. Det at rapmusikk har hatt en stor økonomisk suksess, har formet dagens 

rapmusikk sitt musikalske landskap, «språket» som rappere framfører. Dimitriadis påstår at de 

fleste artister i dag anerkjenner sjangeren enten implisitt eller eksplisitt gjennom verdier som 

ektehet og det å være tøff.121  

 

Vi kjenner igjen påstanden fra presse og media om at rap og hip-hop fremmer vold. 

Det handler om den grunnleggende motsigelse mellom kravet til autentiske artistiske 

uttrykk på den ene side og forestillingen om at slike realistiske skildringer inkludert 

brutalitet og overgrep fører til økt vold. Her dreier det seg også om et diametralt 

motsatt syn på kunstens rolle; som kilde til dannelse eller som kilde til 

selverkjennelse.122 

 

Forestillingen om den svarte, voldelige og kriminelle mannen som bare er ute etter kapital og 

egen tilfredstillelse, ikke har noen relasjon til svartes folkekultur. Denne forestillingen startet 

som en innbilning hos hvite rasister, som nå vokser og trives som et tegn på udødelig opprør 

og maskulin styrke hos svarte amerikanere. Videre skriver han at svarte hiphop-artisters vilje 

til å gjenta disse representasjonene legitimerer vanskelige koblinger i diskusjonen rundt rase 

og kriminalitet i Amerika.123 Norske hiphoperes vilje og ønske om å gjenta denne 

representasjonen av den maskuline og voldelige karakteren bygger videre på det glokale 

rammeverket for kulturen. Samtidig er det viktig å påpeke at de verdiene som hiphop bygger 

på er produkter av amerikansk kultur som helhet. Materialisme, merkevarebevissthet, 

våpenikonografi og anti-intellektualisme er ifølge Nelson George grunnleggende forankret i 

Amerikas dysfunksjonelle verdier. «Antisemittisme, rasisme, vold og kvinnediskriminering er 

                                                 
120 Aukrust. Me Against the World. 15 
121 Dimitriadis. Hip-Hop: From Live Performance to Mediated Narrative. 590 
122 Aukrust. Me Against the World. 15  
123 Dimitriadis. Hip-Hop: From Live Performance to Mediated Narrative. 590 
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på ingen måte unikt for rap-stjernene, men er jo egentlig skyggesidene av Amerikas nasjonale 

karakter.»124 

 

2.3.1 Kvinnesyn 

 

Det heteroseksuelle og maskuline uttrykket er dominerende i storparten av den amerikanske 

hiphopen. Dette uttrykket har en nærmest hegemonisk plass i hiphopen og kommer til syne 

ved å produsere nedsettende og seksualiserte forestillinger om femininitet, samtidig som det 

er lite rom for kvinners selvstendige identitetsuttrykk.125 I en hiphop-kontekst blir 

feministiske formuleringer/ytringer satt opp mot det dominerende narrativet om den 

maskuline «badman». Manndom i denne konteksten ofte blir redusert til tre hovedpoeng som 

refererer til mannlig autentisitet; “(1) Willful ability to inflict violent harm on adversaries, (2) 

willful ability to have sex with many women, and (3) access to material resources that are 

largely inaccessible to others.”126 

 

The greatest insult from one man to another in hiphop (and beyond) is to imply that 

he’s less than a man by calling him a derogatory term usually reserved for women or 

gay men; “bitch,” “ho,” “punk,” “fag.” Its an act of enhanced degradation because 

injury is added to insult with the double negative of being dissed to begin with and 

then being assigned a gender or sexual orientation epithet to boot.127 

 

Hovedproblemet kan være de utallige framføringene hvor kvinner blir verbalt objektifisert, 

ydmyket og fornærmet. Kvinner blir regelmessig framstilt som seksuelle objekter og 

skyteskive for mannlig forakt av suksessfulle hiphop-artister. Ord som bitches, groupies, gold 

digger og ho’s (av whore, hore) blir brukt hyppig. Denne holdningen gjelder også når det 

kommer til synet på homofili i hiphop-kulturen. Det dårlige kvinnesynet og homofobi kan 

ifølge Jeffries kobles opp mot bildet som er dannet av den hypermaskuline afro-amerikanske 

                                                 
124 George. Hip hop America. 16. 
125 Knudsen. Glatte gater. 62 
126 Ogbar. Hip-hop Revolution. 75 
127 Dyson, Michael Eric og Hurt, Byron. «Cover Your Eyes as I Describe a Scene so Violent”: Violence, 

Machismo, Sexism, and Homophobia. i That’s the Joint! The Hip-Hop Studies Reader. (Red: Murray Forman og 

Neal, Mark Anthony) 2. utgave. New York: Routledge, 2012. 359 
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mannen i amerikansk hip-hop. Homofobi, misogyni og en maskulin arroganse forsterker dette 

inntrykket ytterligere. 128 

 

Rapmusikk og hiphop-kulturen ofte får eneansvaret for overføringen og mangfoldiggjøringen 

av sexisme og misogyni i det amerikanske samfunnet. Sexisme og misogyni er en del av det 

normative patriarkalske privilegiet og hiphop-artister (spesielt unge, svarte menn – i 

amerikansk sammenheng) er mer investert i dette privilegiet, enn å komme med bevis mot at 

de alene er ansvarlig for disse holdningene. Når man skal se på holdningene som florerer 

innenfor hiphop-kulturen, er det også viktig å se på hvorfor disse holdningene er slik de er. 

Neal viser til et sitat fra journalist Kevin Powell for å illustrere dette poenget:129 

 

It is wrong to categorically dismiss hip-hop without taking into serious consideration 

the socioeconomic conditions (and the many record labels that eagerly exploit and 

benefit from the ignorance of many of these young artists) that have led to the current 

state of affairs. Or, to paraphrase Tupac Shakur, we were given this world, we did not 

make it.130 

 

I likhet med andre former for kulturelle uttrykk, har svarte menn skapt en tydelig feiring av 

deres maskulinitet i form av hiphop-diskurser og stil. Denne stilen er rotfestet i de historiske, 

sosiale, kulturelle og økonomiske erfaringene til svarte menn.131 

 

In a patriarchal society in which most black men of any age were called «boys» and 

denied the right to vote, the right to obtain adequate employment, or even basic human 

rights, many black men by the mid-twentieth century compensated for their 

powerlessness by creating the hypermale. This was manifested in a coolness that 

typified black manhood, particularly young urban working-class men.132 

 

 

                                                 
128 Jeffries. Thug Life. 57-58 
129Neal, Mark Anthony. I'll be Nina Simone Defecation on Your Microphone: Hip-Hop and Gender. I That's the 

Joint! The Hip-Hop Studies Reader. Murray Forman og Mark Anthony Neal (Red.) 2. utgave. New York: 

Routledge, 2012. 245 
130Powell (2002) i Neal, Mark Anthony. I'll be Nina Simone Defecation on Your Microphone. 345 
131 Ogbar. Hip-hop Revolution. 76 
132 Ibid. 76 
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2.3.2 Språk 

 

Et vesentlig, nærmest sjangerdefinerende trekk ved hiphoptekster er at de inneholder 

sarkasme, ambivalens og tvetydighet. Dette forsterker inntrykket av å tilhøre en subkultur; det 

skal ikke være lett for utenforstående å få tak i alle betydningene.  

 

Selvpresentasjon og selvhevdelse er et karakteristisk trekk i hele hiphop-kulturen. De 

fleste rap-artister fremfører tekster som inneholder rikelig med «egenraklame», gjerne 

knyttet til vold, sex og ulovlige rusmidler. Personlige erfaringer på disse områdene 

utgjør en viktig ressurs for å lage slående og spennende tekster; det selvopplevde gir 

street credibility.  

 

Når vi snakker om språk kan vi også trekke inn Mikhail Bakhtin og hans teorier om polyfoni 

og talesjangre.133 Disse teoriene har understreket sammenhengen mellom språklig mening, 

kontekstuell forankring og makt. Hiphop er en motreaksjon og rap er å uttrykke seg verbalt. I 

lang tid har afro-amerikanere vært tvunget til å utvikle kommunikasjonsformer for å beskytte 

seg mot undertrykking, og det er denne tradisjonen som den moderne hiphopens uttrykk 

baserer seg på. Allegorier og dobbeltmeninger, ord som redefineres til å bety det motsatte, det 

å skape nye ord og uttrykk har gjort det mulig å dele budskap og meninger uten innblanding 

fra utenforstående. Bakhtin kaller denne formen for «signifying», implikasjonens språk.134135  

Bakhtins teorier om språklig mening, kontekstuell forankring og makt kan også brukes om det 

å rappe på dialekt. Ved å rappe på dialekt viser artisten til et klart skille mellom «oss og dem», 

de som bor i storbyene, drabantbyene og de som kommer fra mindre plasser. Det er snakk om 

å representere lokalsamfunnet («hooden») og å være stolt av plassen man kommer fra, til tross 

for dets problemer og utfordringer. Konnotasjoner til sted i musikk innebærer en hentydning 

til kulturelle røtter, og noe opprinnelig, fast, bestandig og varig. Dette betoner også en følelse 

av troverdighet, en lokal autentisitet. I likhet med den amerikanske hiphopens røtter er 

tematikken rundt hvor man er fra også et svært viktig tema i rapmusikk i Norge, både når det 

gjelder geografisk opprinnelse så vel som sosial klassemessig opprinnelse.136 

                                                 
133 Bakhtin, Mikhail. Speech Genres and Other Late Essays. Red. Carl Emerson og Michael Holquist. USA: 

University of Texas Press, 1986. 60-61 
134 Ibid. 60-61 
135 Aukrust. Me Against The World. 8 
136 Ibid. 8 
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2.4 Medialisering 

 

Store Norske Leksikon definerer medialisering slik: 

 

Medialisering (engelsk: mediatization) brukes som begrep i medievitenskap om 

prosesser som utspiller seg mellom endringer i mediene og endringer i samfunn og 

kultur. Medialisering er langsiktige transformasjoner i omgivelser der medier har en 

sentral rolle. Medialisering innebærer omforming av sosiale institusjoner og kulturell 

praksis.  

 

Medialisering skiller seg fra den alminnelige mediering som foregår i kommunikasjon 

med tekniske medier. I all slik formidling over avstand må innholdet eller budskapet 

tilpasses det formatet og de rammene som produksjonsmåten i det aktuelle mediet 

setter. Det er for eksempel forskjell på å framstille en historie i radio eller i et 

ukeblad.  Medialisering går ut over denne alminnelige utformingen av medieinnhold. 

Medialisering innebærer omforming av sosiale og kulturelle forhold.137  

 

Nelson George skriver i sin bok «Hiphop America» at teknologien er et sentralt element i 

hiphopens historie. Han skriver at «jakten på nye måter å bruke teknologien på, nye måter å 

kapre den på, har vært viktig i både stor og liten målestokk. Som eksempler i hver ende av 

skalaen nevner George på den ene siden doplangerne, som var de første utenfor sykehusene til 

å ta i bruk personsøkere, på den andre siden av skalaen finner vi samplingsteknologien som 

har forandret alle sider ved å lage plater.138 

 

Ny teknologi og medier er et sentralt tema i denne oppgaven, da en del av problemstillingen 

er å se på hvilke endringer som eventuelt har skjedd som følge av medialisering av 

uttrykksformen. Uttrykksformene i nettmedier oppstår når datamaskinens mange muligheter 

møter tradisjonelle sjangre. Dette er også grunnen til at web-medier er ulik tradisjonelle 

medier. Datateknologien forenkler operasjoner og gjør dem raskere, i tillegg til å tilby helt nye 

                                                 
137 Lundby, Knut. «Medialisering». I Store norske leksikon. 20.05.14 https://snl.no/medialisering. Hentet den 

28.02.17 
138 George. Hip-hop Amerika. 15 

http://snl.no/institusjon
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funksjoner.139 World wide web inneholder mange forskjellige uttrykk og rommer mange 

medier. Dette er ifølge Anders Fagerjord en av de mest åpenbare forskjellene på web og 

tidligere medier. Ordet multimedia beskriver muligheten til å gjenskape og kombinere 

tidligere medieuttrykk som aviser, bøker, radio, TV og filmer.140 Å publisere battles på nett gir 

både deltakere og publikum større handlingsrom, både når det kommer til utforming og 

innhold i battles. I tillegg gir publiseringen flere valgmuligheter for publikum når det gjelder 

når og hvor de vil se en battle og flere muligheter til å engasjere og fordype seg i 

uttrykksformen. Hypotesen er at disse mulighetene vil føre til endringer i både formatet og i 

selve uttrykksformen battlerap. 

 

  

                                                 
139

 Fagerjord, Anders. Web-medier: Introduksjon til sjangre og uttryksformer på nett. Oslo: Universitetsforlaget, 

2006.  
140 Fagerjord, Anders. Web-medier. 20 
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3 Metode 

 

Det er hittil svært lite som har blitt skrevet om norsk battlerap. Det vi finner er et par 

avisartikler i forbindelse med ulike arrangementer og et lite kapittel; «Mikrofonkrigere» i 

boka «Hip hop hoder – Fra Beat Street til Bygderap» (2004) av Øyvind Holen, som for det 

meste består av intervjuer av rappere, beskrivelser av battlerap og battles på starten av 2000-

tallet. I tillegg har Andre Jensen skrevet en masteroppgave om battlerap på Kunsthøgskolen i 

Oslo, hvor han ser på uttrykksformen fra et utøvende perspektiv. I denne oppgaven er det 

foretatt kvalitative intervjuer med utøvere og arrangører for å kunne gi en forståelse av 

historien og samtiden til norsk battlerap. For å kunne se endringer som har skjedd innenfor 

uttrykksformen via media er det også utført en kvantitativ innholdsanalyse av battles fra de 

første ble publisert i 2011 og fram til 2016. 

 

Ved å bruke bøker, internettarkiver og intervjuer som en metode for å skrive historien til 

battlerap beveger vi oss over i historisk metode. Ved å se på historien til et fenomen åpner vi 

opp fortiden og får tilgang til et større materiale å jobbe med. På denne måten får vi også et 

bredere sammenligningsmateriale, som fører til at vi kan se på generelle trekk ved fenomenet 

vi studerer over tid.141 Å skrive ned historien til battlerap vil gi en bredere forståelse for 

uttrykksformen, i tillegg til å gi en historisk kontekst til hvordan uttrykksformen utarter seg i 

dag. 

 

3.1 Kvalitative intervjuer 

 

Formålet med det kvalitative forskningsintervjuet er å forstå verden sett fra 

intervjupersonenes side, få frem betydningen av personers erfaringer og avdekke deres 

opplevelse av verden. Mitt formål med intervjuene er nettopp dette, å avdekke erfaringer, 

opplevelser, samt få en historisk oversikt over det norske battlerap-miljøet. I tillegg har jeg 

utført intervjuer for å kunne belyse forståelser, meninger og verdier ut fra et aktørperspektiv 

og ikke bare et tekstlig analytisk utenfra-perspektiv. 

                                                 
141 Dahl, Hans Fredrik. Mediehistorie: Historisk metode i mediefaget. Oslo: Damm, 2004. 20 



37 

 

 

I denne sammenhengen har jeg valgt å ta i bruk et semistrukturert intervju. Dette er en 

planlagt og fleksibel samtale som har som formål å innhente beskrivelser av intervjupersonens 

erfaringer innenfor battlerap med henblikk på fortolkning av meningen med de fenomener 

som beskrives. Denne intervjuformen er strukturert som en samtale i dagliglivet og fungerer 

når formålet er å få en forståelse av fenomener ut fra intervjuobjektets egne perspektiver. Det 

er fortsatt et profesjonelt intervju og både en særegen tilnærming og teknikk må være til stede, 

og det krever at den som skal utføre intervjuene er godt forberedt. At intervjuformen er 

semistrukturert betyr at det hverken er en åpen samtale eller lukket spørreskjemasamtale. I 

intervjuet brukes en intervjuguide med bestemte tema og forslag til hva man skal spørre 

intervjuobjektet om.142 

 

I denne sammenhengen vil temaet i intervjuene dreie seg om deltakelse og opplevelser 

intervjuobjektene har hatt i forhold til norsk battleraps historie og dagens battlerap-miljø. 

Siden formålet med intervjuet også er å få en historisk oversikt over battlerap i Norge er dette 

også intervju som historisk metode. Muntlige kilder kan komme med opplysninger og fakta 

som vi savner i materialet, i tillegg til å fortelle de historiene som vi ikke finner i bøker og 

tekster. Det er i de muntlige kildene at vi får frem rapporter om blant annet følelser, 

stemninger og verdiladninger som ikke blir registrert i bøker og arkiver.143 Intervjuene i denne 

oppgaven vil bli brukt som supplering og utfylling av det materialet som allerede eksisterer i 

form av artikler, bøker og internett-arkivet Wayback Machine, som er et digitalt bibliotek av 

Internett og andre digitale kulturelle gjenstander.144 Mange sentrale nettsteder som er 

relevante for battlerapens historie i Norge og verden er ikke lenger operative, men mye har 

blitt arkivert i form av screenshots av Wayback Machine. For å få en historisk oversikt over 

miljøet har det vært viktig at jeg som intervjuer stiller godt forberedt til intervjuene med all 

den bakgrunnsinformasjonen det er mulig å oppdrive. Dette har gitt et godt utgangspunkt i 

intervjusituasjonen, med mulighet til å fylle inn og spørre om eventuelle arrangementer eller 

hendelser som intervjuobjektet ikke har nevnt eller har glemt, i tillegg til et bedre utgangpunkt 

for å stille spørsmål som gir et bedre bilde av battlerapens tidligere posisjon og utvikling. Ved 

bruk av muntlige kilder er det viktig å huske på at interessen og synsvinkelen til 

                                                 
142 Brinkmann, Svend og Kvale, Steinar. Det kvalitative forskningsintervju. (2. utgave) Oslo: Gyldendal Norsk 

Forlag AS, 2009. 47 
143 Dahl. Mediehistorie. 96-97 
144 Wayback Machine. Internet Archive. https://archive.org/web/ hentet den 15.09.17 

https://archive.org/web/
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intervjuobjektet ofte er subjektivt, i tillegg til at hukommelsen for de fleste kan være variabel. 

Det er også viktig å ta hensyn til at hendelser kan fortone seg ulikt fra person til person.  

3.1.1 Intervjuobjekter 

 

I denne oppgaven har fem intervjuobjekter på hvert sitt vis bidratt til å skrive ned norsk 

battleraps historie. Intervjuobjektene består av arrangører og battlerappere som har vært en del 

av både den tidlige fasen av battlerap med fristiling og den senere fasen med forberedte vers.  

 

Nils «m/Skils» Grønvold har vært en del av battlerap og fristil-miljøet helt fra starten. Han er 

arrangør, deltaker og ordstyrer i SkeezTV-ligaen. Grønvold har deltatt i de fleste battlerap 

arrangementene fra starten av 2000 tallet og har vunnet eller kommet til semifinalen i 

samtlige. I tillegg til å være aktiv i det norske battlerapmiljøet fra starten har Grønvold deltatt 

i flere store battlerap-arrangementer i utlandet. Grønvold deltok blant annet i World 

Domination2 i Toronto i 2011, en av verdens største battle-ligaer. For å delta i denne 

konkurransen må en bli invitert og Grønvold var en av kun tre deltakere dette året som ble 

hentet inn fra fastlands-Europa.145 I Toronto vant Grønvold kampen mot den amerikanske 

rapperen Rone. Magne Flemmen, som tidligere har vært en aktiv battleraper og kjenner 

miljøet godt, sier om Grønvold til Aftenposten:  

 

Nils er den i Norge som er mest seriøs på battling i Norge. Det er ingen som har holdt 

på så lenge som ham her. Det er mange flere om beinet i USA, men i seg selv er det jo 

ikke en sensasjon å kunne slå en amerikaner i noe. Men Rone er en kjent og respektert 

battlerapper, så det er absolutt en solid prestasjon av Nils. 146  

 

Grønvold har også turnert sammen med Per Olav «Skranglebein» Hoff Mydske for 

Rikskonsertene og Den Kulturelle Skolesekken i 2004 og 2005, hvor de arrangerte rapkurs for 

ungdommer.147 Mydske er også en av intervjuobjektene i denne oppgaven. Mydske er en av 

medlemmene i rapgruppa «Pen Jakke», en av Norges første seriøse norskspråklige rapgrupper. 

                                                 
145 Elnan, Cathrine. «Nils m/Skils knuste amerikansk rapper i heftig ordkrig». Aftenposten. 18.10.11  

https://www.aftenposten.no/kultur/i/qLq8E/Nils-mSkils-knuste-amerikansk-rapper-i-heftig-ordkrig hentet 

06.06.17 
146 Ibid. 
147 Wikipedia. Nils m/ Skils. https://no.wikipedia.org/wiki/Nils_m/Skils hentet den 20.08.17 

https://www.aftenposten.no/kultur/i/qLq8E/Nils-mSkils-knuste-amerikansk-rapper-i-heftig-ordkrig
https://no.wikipedia.org/wiki/Nils_m/Skils
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Han har vært en del av hiphopmiljøet siden midten av 90-tallet og har selv vært en sentral del 

av battlerapmiljøet i Norge fra starten. Mydske er av den såkalte «gamle skolen» og har for 

det meste drevet på med fristiling, blant annet i hiphop-improgruppa «Stor Overraskelse» som 

lager interaktive show med improrap. 

 

Patrick Nichols har holdt på med rap, fristiling og graffiti lenge, og er en av de som dukket 

opp da battlerappen begynte å få fotfeste igjen rundt 2008. Nichols var medarrangør i Bump 

Heads Battles i Trondheim omtrent samtidig som SkeezTV startet opp i Oslo. Nichols har 

vært deltaker på flere arrangementer og ble kåret til «Årets Battler 2012» i SkeezTV. Nichols 

har gitt ut et studioalbum, en mikstape, fire singler og en remix EP. I tillegg er han ofte å se på 

ulike scener rundt i Norge.  

 

Jørgen «Ormstunge» Eskerud er et av medlemmene i rapgruppa DRM Klikk. Gruppa ble 

startet i 2008 og består av Eskerud, Ole Onsøyen og Fredrik Stenbro. DRM Klikk har gitt ut 

tre album; ÆØÅ (2011), Ord (2013) og TRE (2016). I tillegg til å være medlem av DRM har 

han også gitt ut egne låter. Eskerud har vært et aktivt medlem av hiphop-miljøet lenge, både 

som rapper og som graffiti-maler. Han har vært publikum og dommer i SkeezTV, deltatt på 

flere battles og vunnet samtlige. Om Eskerud som battleraper skriver avisa Drammens Tidene: 

 

Ormstunge er en dyktig rapper som legger mer vekt på rimeord enn catchy refreng. 

Dette er en stil som passer hiphopens kjerne-lyttere og som gjør overgangen til a 

capella og battling enklere148 

 

André Jensen er en norsk rapper, battlerapper, produsent og tegneserieskaper som har vært en 

del av fristil-miljøet i Oslo og en fast deltaker i SkeezTV siden dag én. Jensen har i tillegg 

også skrevet en masteroppgave om battlerap. Oppgaven er skrevet på Kunsthøgskolen og er 

fra et utøvende kunstnerisk perspektiv. Jensen har med andre ord gjort seg noen tanker om 

både uttrykksformen, deltakelse og publikum, og er en god informant til min oppgave.  

 

                                                 
148 Åmotsbakken, Mattis. «Drammensrapper knuser favoritten i populær hiohop-serie». Drammens Tidene. 

22.10.12. https://www.dt.no/nyheter/kultur/kultur/drammensrapper-knuser-favoritten-i-popular-hiphop-serie/s/2-

2.1748-1.7596746 hentet den 07.08.17   

https://www.dt.no/nyheter/kultur/kultur/drammensrapper-knuser-favoritten-i-popular-hiphop-serie/s/2-2.1748-1.7596746
https://www.dt.no/nyheter/kultur/kultur/drammensrapper-knuser-favoritten-i-popular-hiphop-serie/s/2-2.1748-1.7596746
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3.2 Kvantitativ innholdsanalyse av SkeezTV-

battles 

 

Formålet med denne oppgaven er å kartlegge endringer innenfor norsk battlerap. Gjennom en 

kvantitativ innholdsanalyse av SkeezTV battles publisert på YouTube fra 2011 til 2016 vil jeg 

undersøke battlerapens utvikling og posisjon i den nye mediehverdagen. Jeg har valgt å se på 

holdninger innenfor uttrykksformen og tall fra YouTube. SkeezTV har publisert battles på 

YouTube siden 2011 til dags dato, og ble i 2012 også publisert på VGTV som serien 

«Advarsel – Grove Fornærmelser». 

 

For å svare på forskningsspørsmålet på best mulig måte og for å kunne peke på endringer over 

tid har jeg valgt å bruke metoden kvantitativ innholdsanalyse. En innholdsanalyse kan kort 

forklares som en systematisk, objektiv, kvantitativ analyse av karakteristikkene i tekstens 

budskap.149 At analysen skal være systematisk betyr at vi formulerer generelle regler for 

hvordan materialet skal behandles. Denne metoden er nyttig når en skal foreta en bred 

kartlegging av mange tekster, slik som i denne oppgaven. Styrken til en kvantitativ 

innholdsanalyse ligger blant annet i at metoden gjør det mulig å analysere et stort 

tekstmateriale på en effektiv måte. SkeezTV har siden 2011 publisert over 200 battles på 

YouTube, noe som tilsvarer over 50 timer med materiale. Ved å gjøre et tilfeldig systematisk 

utvalg av battles og med en kodebok med tydelig definerte kategorier har jeg analysert 

materiale fra 2011 til 2016. 

 

Som nevnt i innledningen er en hypotese at uttrykksformen vil endre seg ettersom det i tillegg 

til å være en live uttrykksform, også skal legges ut på nett. Hypotesen er at både format, 

innhold og publikum endrer seg når det publiseres for et potensielt større publikum på nett 

framfor et lite publikum på en uteplass eller i en park. Ved å ta i bruk metoden kvantitativ 

innholdsanalyse er målet å kunne vise til endringer innenfor uttrykksformen battlerap, både 

når det gjelder språk, holdninger, deltakelse og popularitet. Dette er også en god metode å ta i 

bruk for å få en beskrivelse av et fenomen på en måte som unngår forskerens bias. Dette 

utføres ved at man har en kodebok med tydelig definerte kategorier og tar en interkoder 

                                                 
149 Neuendorf, Kimberley A.  The content analysis guidebook. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 

2002. 1 
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reliabilitetstest for å sjekke om en annen koder får samme resultat. 

3.2.1 Operasjonalisering 

 

Fra 2011 til 2016 har SkeezTV publisert 205 battles på YouTube på mellom 10 og 15 

minutter, tilsammen over 50 timer. Noen battles avviker fra den vanlige oppbygningen og kan 

derfor være lengre. Eksempelvis hadde battlen mellom Ormstunge og Nils M/Skils den 

13.oktober 2014 hadde ubegrenset rundetid og endte opp med å bli nesten 50 minutter lang. I 

tillegg skjer det innimellom at en deltaker ikke møter opp. Da får vi en såkalt «Spazz» hvor en 

deltaker framfører versene sine til kamera, som om det var en annen deltaker. Publiseringa av 

battles på YouTube startet i 2011 og har forekommet frem til dags dato. Utvalget i denne 

oppgaven er fra 2011 til 2016. Videoene er ganske ujevnt fordelt over tidsperioden hvor det 

eksempelvis bare er 12 battles publisert i 2011, i motsetning til 2012 da det ble publisert 83 

battles. For å få med battles fra hele tidsepoken har jeg valgt å analysere hver femte battle. For 

å få en oversikt over populariteten og aktiviteten rundt de battlene som har blitt lagt ut, har jeg 

valgt å se på antall avspillinger, antall kommentarer og antall likes og dislikes som en video 

har fått, i tillegg til variabler som kartlegger holdninger i battlerap. Ved å gjøre dette kan jeg 

se på blant annet hyppigheten av ulike fornærmelser og hvilke tema for forekommer oftest i 

en battle. En begrensning ved kvantitativ innholdsanalyse er at den kun studerer tekstens 

overflate og ikke underliggende betydninger i teksten.150 Det er derfor viktig i denne 

sammenhengen å diskutere resultatene fra innholdsanalysen med utgangspunkt i tidligere 

forskning på hiphop-kulturen. 

 

Når det kommer til det tekstlige innholdet i battles, har jeg valgt å ta utgangspunkt i temaer 

som er en stor del av den tradisjonelle amerikanske hip-hopen. Dette er, som vi kan lese opptil 

flere ganger i kapitlet som omhandler tidligere forsking, fordi hiphopen er glokal og norske 

hiphopere henter inspirasjon og skriver seg inn i den amerikanske hiphopens narrativ. I 

innholdsanalysen har jeg valgt å se på både media i seg selv (antall avspillinger, kommentarer, 

likes og dislikes) og innhold, eksempelvis hvilke fornærmelser deltakerne kommer med og 

hva de skryter av. 

 

                                                 
150 Østbye, Helge, Knut Helland, Karl Knapskog, og Leif Ove Larsen. Metodebok for Medievitenskap. Bergen: 

Fagbokforl. 2007. 59 
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Materialet har bestått av tilsammen 42 systematisk tilfeldig utvalgte battles fra 2011 til 2016. 

Disse har blitt valgt ut ved hjelp av nettstedet random.org, som genererer et tilfeldig tall 

mellom 1 og 5, og har analysert hver femte battle deretter. Utgivelsene til SkeezTV er som 

nevnt ujevnt fordelt, og det er langt flere battles som ble gitt ut i 2012 og 2013 i forhold til de 

andre årene. Ved å gjøre utvalget på denne måten, håper jeg at den informasjonen som jeg 

henter ut av analysen vil være representativt for utviklingen i miljøet de siste fem årene. For å 

få en best mulig oversikt over endringer i det tekstlige innholdet i battles har jeg valgt å lage 

grafer med battlene organisert kronologisk fra 2011 til 2012 med battle 1-5, 6-10 osv. 
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4 Battlerapens opprinnelse og 

utvikling i Norge 

 

To me, hip-hop says, “Come as you are.” We are a family. . . . Hip-hop is the voice of 

this generation. It has become a powerful force. Hip-hop binds all of these people, all 

of these nationalities, all over the world together. Hip-hop is a family so everybody has 

got to pitch in. East, west, north or south–we come from one coast and that coast was 

Africa. - DJ Kool Herc151 

 

Den globale innflytelsen av hiphop kan direkte kobles opp mot dens popularitet som en 

betydelig kilde til musikk blant unge i USA. Som beskrevet i kapittel 2 Tidligere forskning, 

har hiphop-musikk som sjanger gradvis blitt mer og mer populær. Per dags dato er det den 

sjangeren som blir mest lyttet til på Spotify, og i 2017 er sjangeren for første gang større enn 

rock.152153   

 

Aside from being translocal, the movement of hip-hop between local and global 

contexts can also be explained by the concept of glocalization: that is, simultaneously 

engaging the intersections of global and local dynamics. In their analysis of European 

hip-hop, sociolinguists Jannis Androutsopoulos and Arno Scholz suggest that 

glocalization involves a recontextualization of cultural forms through “local” 

appropriations of a globally acceptable cultural model “that are then integrated into a 

new social context.154 

 

Som nevnt tidligere slo hiphopen ned i Norge i 1984 med filmen Beat Street. Fra 1986 ble det 

en snever undergrunnskultur som gradvis ble integrert i samfunnet igjen på 90-tallet.155 Jeg 

vil i dette kapitlet kartlegge og nedskrive battlerapens opprinnelse og utvikling i Norge, ved 

hjelp av artikler og semistrukturelle intervjuer av personer som har vært eller er en aktiv del 

av det norske hiphop og battlerap miljøet. 

                                                 
151 Morgan og Bennett. Hip-Hop & the Global Imprint of a Black Cultural Form. 180 
152 Hooton. «Hip-Hop Is The Most Listened To Genre In The World» 
153 Hugh. «Hip-Hop has now become the dominant genre in the U.S»  
154 Morgan og Bennett. Hip-Hop & the Global Imprint of a Black Cultural Form. 181 
155 Holen. Hiphop-hoder. 11 
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4.1 Ordforklaringer 

 

Et glokalt fenomen som hiphop påvirker ikke bare hvordan deltakere oppfører seg, kler seg og 

skaper musikk, men også måten en prater på. Mange hiphop-hoder i Norge bruker nesten like 

mange engelske ord som norske når de prater. Dette medfører at mange av ordene som blir 

brukt i intervjuene og innenfor battlerap generelt for å beskrive ulike stiler og 

tilnærmingsmåter er engelske ord som ikke lar seg oversette til norsk på en god måte. Derfor 

har jeg valgt å legge til en liten ordliste som forklarer den vanligste sjargongen som blir brukt 

når man snakker om battling og i selve battlingen: 

 

Fristiling/Freestyle: En form for improvisert rap, som kan utføres med eller uten musikk. 

Written battle: Forberedte, ferdigskrevne runder. 

Acapella: Uten musikk 

Beats: Instrumental rytme/musikk som det rappes over 

Beef: Krangling 

Schemes: Oppbygning av et vers, fornærmelse eller vits innenfor en særskilt estetikk eller 

narrativ. 

Bars: En linje/setning i et vers. Kan sammenlignes med en strofe. 

Gunbars: Linjer/setninger som blir framført på en egen måte. Raskt og rytmisk, som en 

«maskinpistol». Kan også bety en verselinje som handler om pistoler. 

Flow: 1. Substantiv: Den merkbare rytmen som rapperen framfører sine linjer. 2. Verb: Å 

levere linjer i en merkbar rytme, ofte på en bra måte.   

Choke: Verb: Å gå tom for linjer å rappe, enten ved å glemme forberedt tekst eller ved å feile 

i fristiling. 

Rebuttle: Svar til motstanderens kommentarer i samme battle. Siden det er vanskelig å 

forutse hva motstanderen vil si, så er rebuttle vanligst i fristiling.156 

 

 

 

                                                 
156 BattleRap Wikia. Battle Rap Dictionary. http://battlerap.wikia.com/wiki/Battle_Rap_Dictionary hentet den 

20.03.17 

http://battlerap.wikia.com/wiki/Battle_Rap_Dictionary


45 

 

4.2 90- og tidlig 2000-tallet 

 

Øyvind Holen skriver i «Hiphop-hoder: Fra Beat Street til bygderap» at det, på grunn av 

filmen Beat Street, var breaking som fra 1984 og mot slutten av 80-tallet var viktigst og mest 

utbredt i den norske hiphop-kulturen. Deretter tok graffitien over, før det fra 90-tallet og 

utover var musikken som havnet i sentrum. Mange av intervjuobjektene i denne oppgaven ble 

introdusert for hiphop-miljøet gjennom graffiti og rapskiver fra tidlig 90-tall. Da jeg spør 

Jørgen Eskerud om hvordan han ble introdusert for hiphopen svarer han kjapt: 

 

Nei du, det var via graffiti ass. Jeg var alltid mad into det back in the days liksom. Fra 

jeg var 10 til jeg var 17 så var det det eneste jeg synes var fett egentlig. Sånn hvertfall 

som strakk seg noe mer utafor fotball og fisking. Så da kom det litt sånn naturlig av 

seg selv etterhvert det der. Begynte å høre på rap og tok identitet der liksom.157 

 

På 90-tallet hadde ikke battlerap slik vi kjenner den i dag etablert seg i Norge. En del 

hiphopere holdt på med fristiling, men ikke i konkurranser eller på battlerap-arrangementer 

slik som det forekom senere. Patrick Nichols begynte tidlig å høre på rap. Også han ble 

introdusert til hiphop-miljøet via graffiti og skating. Etterhvert begynte han å fristile på fester 

og festivaler: 

 

Men jo, disse kompisene som begynte å rappe, folk jeg hang ganske mye med og jeg 

tror ganske tidlig at jeg begynt å freestyle, sånn fest-freestyle selv. Det var vel kanskje 

nærmere videregående igjen da. Og på VGS-tida så var jeg veldig hiphop-entusiast. 

Drev jo fortsatt med graffiti, dro på alt som var av norske konserter og den greia der 

da. Også begynte jeg å dra på Roskilde-festivalen og der også husker jeg at jeg og en 

kompis gikk rundt og battla hverandre hele tida. Det var bare noe vi drev på med på 

fylla, aldri ellers, men det var gøy liksom.158 

 

De sporene av battling her i landet som vi kan se på 90-tallet kommer fram i form av 

«krangling» (Beef) mellom ulike rappere eller grupper og verbale kamper som utspiller seg i 

                                                 
157 Eskerud, Jørgen. Intervju 
158 Nichols, Patrick. Intervju 
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låter og på konserter.159 I intervjuet med Mydske sier han at hans gruppe Pen Jakke fra 

Fredrikstad tidlig hadde en «beef» med Tommy Tee og hans gjeng fra Oslo. Pen Jakke rappa 

på norsk og Tommy Tee var mer interessert i at norske artister rappet på engelsk. Som en 

følge av dette lagde Pen Jakke låter som «dissa» Tommy Tee. 

 

Jeg begynte jo å freestyle som rapper i 93-94, og da hadde vi jo aldri fokus på battling, 

da var det jo bare å improvisere rap. Men i rappens natur så ligger det jo at du 

promoterer deg sjæl som den beste og i det ligger det jo et battle-element. Så det var 

ikke før vi hoppe utafor egen by at vi på en måte begynte å. … eller det vil si vi hadde 

jo tidlig et slags battle-forhold med klikken til Tommy. Det starta med at han kasta en 

flaske på Ubåt som var læremesteren min, i 93-94 på jams i Romsås, men det var jo 

ikke sånn at vi battla lyrisk. Vi bare hata på hverandre.160 

... siden vi kom med noe norsk og de hadde engelsk, så det ble en liten sånn derre 

konflikt som media slang seg på og blåste opp, ikke sant? Men den var der jo også fra 

før på grunn av at Tommy var jo redd for å miste rap-markedet til norskspråklig rap, 

for han mente jo helt fram til han slapp norskspråklig rap med egne rappere, at man 

ikke kunne rappe på norsk.161 

 

Gruppa Pen Jakke skilte lag i 2001, etter en ordkrig på scenen. NRK Petres program Kaliber 

skriver om hendelsen: 

 

Under en såkalt “battle”, en ordkrig mellom rappere, kom medlemmer fra nå oppløste 

Pen Jakke med meget sterke utsagn mot hverandre. Dermed ble det klart for et 

sjokkert hiphopmiljø at morsmålsrapperne skulle gå hver sin vei. 

-Vi har nok vokst fra hverandre, sier Stian Neple, også kjent som MC Ubåt. 

Han var med å starte gruppa i 1996. Han mener en oppløsing for full scene kan virke 

uprofesjonelt. 

-Men samtidig er det en ærlig sak å kunne krangle for åpen scene. Hip hop’en er ærlig, 

mener Ubåt.162 

                                                 
159 Grønvold, Nils og Mydske, Per Hoff. Intervju 
160 Mydske, Per Hoff. Intervju 
161 Ibid. 
162 Moen, Siri Narverud og Ruud, Tor-Erling T. Pen Jakke revner. Kaliber. 04.09.01 

http://nrk.no/programmer/radioarkiv/kaliber/1263237.html  hentet den 03.04.16    

http://nrk.no/programmer/radioarkiv/kaliber/1263237.html
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2000-tallet 

 

I 2000 starter historien til norsk battlerap. Dette skjer med ligaen Str8 Spittin’ som ble 

arrangert av Pål «Big Paulie» Handing for første gang på utestedet Blå den 28. juni, 2000. 

På denne tiden ble battles arrangert som en turnering der to og to møtes og vinnere av hver 

runde gikk videre til kvartfinale, semifinale og deretter til finale. På denne tiden var formatet 

fristiling over beats, som vil si at rappere kom mer eller mindre uforberedt inn i ringen/på 

scenen og improviserte hva de skulle si (men som Per Skranglebein sier i intervjuet, så var det 

nok noen som hadde forberedt seg selv om de nektet for det). Flere av de som er etablerte 

rapartister i Norge dag, som bl.a. El-Axel (den gang F’EM) fra Equicez, Josef fra Madcon, 

Vinni fra Paperboys og OnklP deltok i denne ligaen. De første rundene til Str8 Spittin’ hadde 

både norske og engelske turneringer. I 2000 var det F’EM mot Kapricorn i den engelske 

finalen og det var tilslutt F’EM som gikk av med seieren. I den norske finalen møtte Definite 

rapperen Ubåt fra Pen Jakke og Definite gikk av med seieren. 

 

Str8 Spittin’ ble også arrangert året etter, den 21.juni i 2001. Dette året var det samme format 

som i 2000. I den engelske finalen var det atter en gang F’EM som gikk av med seieren mot 

PTA og Definite vant den norske finalen for andre år på rad, denne gangen mot Skranglebein. 

Øyvind Holen skriver i «Hiphop-hoder» at Str8 Spittin’ i 2001 viste at norskspråklig battlerap 

var prima underholdning og at den engelske grenen ble stilt i skyggen av F’EM, som regjerte 

over alle andre i engelskspråklig battlerap.163 

 

I 2002 ble MC’s Fight Night avholdt i Oslo, i stedet for Str8 Spittin, og de som vant i Oslo 

gikk videre til å konkurrere i København. Den samme kvalifiseringen skjedde samme år i 

Sverige. Dette året tok Definite «Hat trick» og vant for tredje gang i den norske finalen mot 

Roma. I den engelske finalen var det Raw mot MC Paps og Raw gikk av med seieren. Holen 

skriver at da F’EM ikke deltok i 2002 ble den engelske grenen en parodi, der motstanderne 

kun lirte av seg engelske skjellsord.164 MC’s Fight Night er en dansk battleliga som har blitt 

arrangert årlig siden 2000 og fram til de kastet inn håndkledet i 2016. MC’s Fightnight er en 

liga som ble større og større for hvert år.  Utformet som en boksekamp, hvor deltakerne møtes 

i en boksering og formen er improvisert rap, fristiling.  På hjemmesiden skriver de selv om 

                                                 
163 Holen. Hiphop-hoder. 287 
164 Holen. Hiphop-hoder. 290 
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arrangementet; 

 

Vi har taget alt det underholdende fra boksesportens største events og blandet med 

gode gammeldags rapbattles, som tilsammen danner fundamentet af Danmarks fedeste 

event MC’s Fight Night. Publikums stemning er det sidste vigtige element. En 

stemning som ikke kan fornemmes når den beskrives eller filmes - den skal simpelthen 

opleves live.165 

 

 

8 Mile: Battlerap blir kommersielt 

 

Str8 Spittin var først ihvertfall. Som bare var en norsk greie, også slutta det av en eller 

annen grunn. Og da ble det Fight Night, da var det sånn at hvis man vant der så 

kvalifiserte man til København og jeg tror det var det samme i Sverige. Men da 

begynte på en måte det der freestyle-battlemiljøet å bare fade ut, også kom 8 Mile. Og 

da var det liksom på'n igjen, tror jeg da. Fordi jeg husker at jeg var på to Str8 Spittin’ 

på Blå.166 

 

Den 24. januar 2003 har filmen «8 Mile» (2002) premiere på norske kinoer. Filmen er 

regissert av Curtis Hanson og tittel-låta «Loose yourself» vant Oscar for beste sang. 167 I 

filmen følger vi den unge rapperen Jimmy «Rabbit» Smith Jr, (spilt av Eminem), som er født 

og oppvokst i den fattige delen av Detroit. Jimmy sliter med flere aspekter av livet og prøver å 

slå igjennom som rapper. Filmen åpnes med en klassisk rapbattle i en klubb i Detroit. Filmen 

ble en suksess og plutselig var det ikke bare hiphop-hodene som visste hva battling var. 

Mydske nevner i intervjuet at etter «8 Mile» så måtte Pen Jakke sette av tid på konserter til å 

battle hverandre og publikum.168 På grunn av suksessen til 8 Mile og den økende 

populariteten til battlerap, ble Str8 Spittin’ dette året arrangert på Rockefeller den 30. april, 

2003. Dette året var det ingen engelsk gren, men Palabras og F’EM deltok med engelske rim 

mot dem som battla på norsk. F’EM stakk av med seieren igjen mot Triple P. I 2004 hadde 

                                                 
165 MC’s Fight Night. Hvad er MC’s Fight Night? 

http://www.fightnight.dk/default.asp?menuid=147#.WeoX42i0PIU hentet den 03.02.17 
166 Nichols, Patrick. Intervju 
167 IMDB. «8 Mile»  
168 Mydske, Per Hoff. Intervju 

http://www.fightnight.dk/default.asp?menuid=147#.WeoX42i0PIU
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interessen for battlerap roet seg igjen, og Str8 Spittin var tilbake på Blå den 28. mai. Denne 

gangen var det heller ingen engelsk gren. Nils m/Skils møtte DVD i finalen og vant. Om 

populariteten til battlerap kom på grunn av 8 Mile sier Grønvold: «Ja, det var en ganske 

kunstig oppblåst greie som ikke varte lenge. Eller som ikke var noe sånn der ja ... Det var 

noen måneder der alle skulle være battlefans.»  

 

Siste Str8 Spittin’ ble avholdt i 2004. De som stod klar for å ta over battlerap-stafettpinnen var 

hiphoparrangementet 1st Round Knockout som i 2005 samlet alle elementene i hiphop i en 

kveld. Det var konserter, breaking, graffiti og battles. Arrangøren var André «Tech Rock» 

Eriksen fra rapgruppa Warlocks. De følgende årene ble det arrangert 2nd Round Knockout i 

2006 og 3rd Round Knockout i 2007 før det ble relativt stille på battlerap-fronten. 

4.3 Hip-hop.no 

 

Etter de siste rundene med Knockout-arrangementene ble det mer eller mindre stille på 

battlerap-fronten i Norge. Ihvertfall når det gjaldt store arrangementer og turneringer. Men 

battlerappen var ikke helt borte. På forumene til hip-hop.no var det stor aktivitet. Det kommer 

tydelig fram i intervjuene er at forumet hip-hop.no har en viktig plass i norsk battleraps 

historie. Om introduksjonen til battlerap sier Eskerud «Men jeg tror jeg testa battlerap, hvis 

man kan si det sånn da, første gang på Internett. Altså, det fenomenet som ble omtalt som 

keystyle back in the forumdays».169  

 

… da hadde vi jo hip-hop.no og hele den greia der, det var liksom der man fikk høre 

nye låter og kunne følge med på det som skjedde i undergrunnen. Og da kompisene 

mine begynte å legge ut låter der, så begynte jeg å være veldig mye på hip-hop.no.170 

 

Hip-hop.no ble lagt ned i 2009171, men det er mulig å få en oversikt over hjemmesiden ved 

hjelp av web.archive.org og Wayback Machine. (Web Archiving, eller «å arkivere internett» er 

en prosess hvor deler av innholdet på internett blir lagret for å hjelpe framtidige forskere, 

                                                 
169 Eskerud, Jørgen. Intervju 
170 Nichols, Pats. Intervju 
171 Wayback Machine. Hip-hop.no. https://web.archive.org/web/20100501000000*/hip-hop.no hentet den 

20.08.17 
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historikere o.l.) Forumet på hip-hop.no hadde flere tråder med ulike former for battling som 

ble utført utelukkende gjennom internett. I kategorien «Elementene» var det to forumtråder 

for det som kalles «keystyles», en for engelsk og en for norsk. Keystyles kan defineres som 

den skriftlige versjonen av å fristile. Originalt var det et kjapt og upolert vers som ble skrevet 

i farta, uten en predefinert struktur.172 I tillegg til norsk og engelsk keystyle, så hadde man 

også en «audioliga» hvor man battla hverandre ved å legge ut lydklipp, en tråd med 

«Keystyles – Lag» hvor man battla på lag og en tråd ved navn «battleliga» hvor battling 

generelt ble diskutert.173174 Her var deltakernes identitet gjemt bak aliaser og det ble tidvis 

ganske grovt språk og stygge fornærmelser. Noen intervjuobjekter mener også at det tidvis 

grenset mot nettmobbing. 

 

Fordi der, der satt man jo bak aliaser på 386-dataen sin på modemet og bare FAEN 

man hata hverandre. «Shit, du kan suge to, du kan suge TRE pikker liksom. Fuck deg» 

Folk hata hverandre så jævlig der inne, det var så dårlig stemning.175 

 

Det viser seg derimot at det er en annen stemning da battlerappen flytta seg ut av internett og 

inn i ringen igjen. Selve innholdet i battlinga ble ikke nødvendigvis snillere, men personer 

oppførte seg bedre mot hverandre utenfor ringen; 

 

Men, når de samma folka møtes da i den settingen et par år etterpå, så er det all love. 

Skikkelig godt stemning, liksom. Folk jeg egentlig ikke nødvendigvis hadde noe 

forhold til fra før var jo plutselig som en kompis etterhvert. Ikke sant? Fordi man 

møttes jo hver lørdag  og gjorde det her ... Eller hver lørdag? Man gjorde det en gang i 

måneden. Mange ganger i året. 

Fordi du veit at selv om du driter deg ut ...? 

... Så backer de deg liksom. 

Sånn var det ikke på hip-hop.no hvis du dreit deg ut. Da lå du jævlig tynt an. Du fikk 

mad disselåter og ble internettfenomen på en uke.176  

                                                 
172 Urban Dictionary. «Keystyle». 06.03.07 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Keystyle hentet 

den 06.05.16 
173 Wayback Machine. Hip-hop.no- Forum. https://web.archive.org/web/20091129042102/http://www.hip-

hop.no:80/ hentet den 20.08.17 
174Privat kommunikasjon i e-post fra Jostein Berglihn Reinertsen, 20.03.17 
175 Eskerud, Jørgen. Intervju 
176 Ibid. 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Keystyle
https://web.archive.org/web/20091129042102/http:/www.hip-hop.no:80/
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51 

 

 

Flere norske battlerappere og rappere generelt har et forhold til hip-hip.no og mange hadde 

sitt første møte med battlerap på disse forumtrådene. Det var her de lærte seg hva battlerap er, 

hvordan det utføres, møtte andre som var interessert i det samme og fikk inspirasjon. 

Grønvold mener likevel at keystyle eller audiobattles aldri har hatt en reell påvirkning på 

utformingen av uttrykksformen battlerap, slik den foregår i virkeligheten utenfor internett: 

   

... man kan ikke komme å påstå at kids som trikser i gata har hatt en reell påvirkning 

på utformingen av spillet fotball. For deres personlige historie, ja du starta der, men 

selve spillet fotball er helt upåvirka, liksom. Og det vil jeg påstå er i virkeligheten 

også, liksom. Både i battlerap internasjonalt og i Norge. At selve battlerap med folk 

som møtes og battler mot hverandre er fullstendig upåvirket av keystyle-fenomenet, 

bortsett fra selvfølgelig noen  personlig kan ha funnet den veien inn i battlegreia. 

4.4 SkeezTV 

 

Du sa at du så battles i Bump Heads før du hadde hørt om Skeez. Og det tror jeg kan 

stemme. Men vi var ikke først ut. Skeez hadde allerede hatt sju runder, og da var de - 

jeg tror de var sju folk og alle skulle battle alle. Også var det liksom, det var en faktisk 

liga med poeng og sånn.177  

 

Helt siden starten av 2000-tallet (Det er ingen som har klart å dokumentere nøyaktig når) har 

en gruppe rappere møtt hverandre jevnlig for å fristile mot hverandre. Både Per 

«Skranglebein» Hoff Mydske, André Jensen og Nils «m/Skils» Grønvold var med i denne 

fristil-gruppa som senere skulle utvikle seg til å bli de første deltakerne i SkeezTV. Det var 

Grønvold som i første omgang hadde et ønske om å starte en liga for skriftlige acapella 

battles.178 Grønvold sier selv at første SkeezTV ble til fordi en kompis hadde et kamera og 

hadde lyst til å lage noe. Grønvold hadde lyst til å arrangere written acapella-battles, sånn som 

Grimetime-ligaen i California. De som i første omgang var med å battle var medlemmene i 

fristilgjengen. 

                                                 
177 Nichols, Patrick. Intervju 
178 Mydske, Per Hoff og Nichols Patrick. Intervju 
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5. April 2011 blir den første battlen fra SkeezTV lagt ut på YouTube og er mellom Nils 

m/Skils og BZ. I følge intervjuobjektene ble det også avholdt battles en stund før det ble lagt 

ut noe på nett. I den første tiden var det et lite miljø, og det var mer eller mindre kompiser 

som battla hverandre i parker og kjellere med rapinteresserte venner og bekjente som 

publikum. I starten ble det organisert slik at alle skulle battle hverandre, som i en turnering. 

Etter hvert ble utformingen slik vi kjenner den i dag, som en liga – eller en boksekamp – der 

ulike battlere blir satt opp mot hverandre ut ifra meritter og hvilke battles publikum vil se. 

 

Da var det veldig sånn undergrunns hiphop-stemning. Enten veldig rapinteresserte 

eller folk som dreiv på med det selv. Eventuelt nære venner og kjærester og sånn da. 

Men sånn, første gangen jeg battla var i kjelleren på Hausmania og da var det kanskje 

fem battles, også var det kanskje ti og så på i tillegg da.179 

 

4.4.1 2012: YouTube-bølgen 

 

Så fra 2007-2012 så var det en stødig kvalitetsheving, men som ikke ... Det stagnerte 

ikke og vi … Det var mange som hadde freestyle-battla og drevet med battling før, 

men nå så kunne man - og det kunne man jo da også - gå inn på YouTube å se på 

freestyle-battles. Men nå så kunne man se den derre nye formen, og man kunne følge 

med på USA, Canada og England på hva som var trender, hva som funka. Ikke sant?180 

 

I 2012 hadde SkeezTV et oppsving i popularitet. Da hadde det regelmessig blitt lagt ut battles 

på YouTube i et år og antall avspillinger gikk jevnt oppover. Allerede et år etter at de første 

battlerundene ble lagt ut hadde SkeezTV flytta seg ut av kjellere og parker og fylte nå hele 

utestedet Blå med battlerap-interesserte publikummere med mer eller mindre jevne 

mellomrom. I tillegg var det stor pågang med nye håpefulle deltakere som ville prøve seg i 

ringen. 

 

Det var mye mer reelt og genuint med SkeezTV bølgen. Den hypen var jo faktisk bygd 
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på å ha lagt ut et tresifret antall battles og fått folk til å like battles. Uten å ha et 

budsjett og uten å ha noen ting. Det var bare innholdet.181 

4.4.2 VGTV «Advarsel: Grove Fornærmelser» 

 

I 2012 plukka VGTV opp at det var en økt interesse for battlerap i Norge og bestemte seg for 

å lage en nettserie. I følge Grønvold ble serien til ved at en kompis av han, Sturla Haugsgjerd, 

som var SkeezTV-tilhenger, tok kontakt. Grønvold forteller at Haugsgjerd var kompis med 

Martin Jøhndal som da jobbet som programsjef på VGTV. Haugsgjerd tok kontakt med 

Jøhndal og foreslo å lage en serie om Grønvold og med norske rapbattles.182  

Første episode av serien «Advarsel: Grove Fornærmelser» ble lagt ut 17. oktober 2012. I 

denne episoden følger vi Nils m/Skils som drar til Toronto i Canada for å battle mot Kid Twist 

i den prestisjetunge ligaen «King of the Dot: World Domination 3». Deretter fulgte en 

introduksjonsepisode hvor Magne «Definite» Flemmen forklarer hva battlerap er, før utvalgte 

norske battles begynte å bli lagt ut på VGTV. Samtidig med dette ble det fortsatt publisert 

battles på YouTube.183 På denne tiden økte SkeezTV i popularitet over hele landet. 

I desember 2011 ble bloggen Skeez Squeeze startet opp av en privatperson med aliaset Bubba 

Mo. Bloggen er dedikert til analyser av battles, fra den første som ble lagt ut mellom Nils 

m/Skils og BZ og helt fram til 2016, dog noe sporadisk mot slutten.184 I tillegg til analyser og 

gjennomgang av battles runde for runde, er det også en rangering av de beste battlerne og 

meningsmålinger om hvem publikum mente vant battlen. 

Om spørsmål om bølger av popularitet innen battlerap svarer Grønvold: 

 

Man har jo alltid den der nyhetens interesse liksom. Mange sjekker det ut når de hører 

snakk om det, også vil jo selvfølgelig en del falle fra igjen. Så det ser jeg på som helt 

naturlig. Det er ingenting som vokser inn i himmelen, liksom. Men jeg synes at 

SkeezTV-toppen er noe helt annet enn 8-mile likevel. Fordi det er bygd nedenfra og 

opp, liksom. Og at SkeezTV-hypen er et resultat av ekte battles med ekte battlerappere 

som er ekte battle-fans liksom. Mens 8 mile var jo bare helt sånn der, en kunstig 

                                                 
181 Grønvold, Nils. Intervju 
182 Ibid. 
183 VGTV. «Dette er batterap». Grove Fornærmelser. 17.10.12. https://www.vgtv.no/video/57070/grove-
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184 Bubba Mo. SkeezSqueeze. https://skeezsqueeze.blogspot.no/ hentet den 28.02.17 
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generert greie, også hoppa folk på og blei både battlefans og battlerappere. 

 

«Den gamle skolen» av hiphop-hodene, altså de som har hold på lenge i Norge - blant annet 

Jørgen «Ormstunge» Eskerud og Per «Skranglebein» Hoff Mydske slutta å delta på SkeezTV 

da det kom flere ukjente unge deltakere. Hoff Mydske sier at han «gidder ikke å google» 

personer han skal battle. Dette er imidlertid en helt vanlig og nødvendig praksis blant de 

yngre battlerne, da de er best kjent med ferdigskrevne vers. Mydske var mest aktiv da det var 

vanlig med fristil-battles. Eskerud hadde tre battles i ligaen, alle mot etablerte battlere, og 

mener at han nå har bevist hva han kan, og at han derfor ikke lengre har behov for å bevise 

seg mot de nye og ferske deltakerne. Etablerte rappere har i tillegg mer å tape på å stille seg i 

ringen. 

 

Ja, si at ikke SkeezTV hadde blitt så stort da, så kanskje jeg hadde vært mer interessert 

i å battle en hvemsomhelst i dag enn sånn som det er nå da. Fordi nå føler jeg, nå har 

jeg vært med på toppen, hele veien opp og hele veien ned. Og da er det sånn, da føler 

jeg at hvis ikke gjør en bra battle nå så er det negativt.185  

 

Både Nichols og Mydske nevner at etablerte rappere ikke får nok tilbake for å delta på battles 

lengre og at for å få tilbake de flinke rapperne så må man tilby noe mer enn bare det å bli 

eksponert på nettet. Å forberede seg til battles er tidkrevende. Nichols mener at man, i likhet 

med de store ligaene i Canada og USA, må kunne tilby lønn. Grønvold nevner det samme i et 

intervju med YLTV: 

 

... De fleste gode kampene er liksom brukt opp. Og folk ...de som er på et ganske høyt 

nivå de er jo ... har jo mye mer å tape nå på å ta en kamp, fordi nå er dem jo på en 

måte respektert.186  

 

Jørgen «Ormstunge» Eskerud er med i gruppa DRM, som allerede har tre album bak seg. For 

hans del var en stor del av motivasjonen for å delta i SkeezTV å promotere den nye skiva til 

gruppa. Da Eskerud battla ble mye lagt ut på VGTV og flere av disse videoene fikk over 300 
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YouTube. «Nils m/ Skils-intervju om SkeezTV, "777 Walkover" & Lars Vaular.» YLTV. 29.03.17 
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0000 visninger. Eskerud forteller at det ikke funka like bra som promo for det nye albumet 

siden publiseringen av battlen ikke kom før tre måneder etter at den ble filmet. 

 

Etter den første YouTube-bølgen og VGTV-serien dabbet interessen for norsk battlerap litt av 

igjen. Noen intervjuobjekter mener at det har blitt generelt bedre kvalitet på battlinga, andre 

mener at det er en kjerne som er flinke og har holdt på lenge, men at det også har kommet 

flere deltakere som ikke er «ekte» hip-hop og som gjør hele opplegget litt mindre kult.  

I et intervju med YLTV svarer Grønvold på hvorfor han tror interessen for battlerap sank:  

 

Vi slapp jo fuckings battles hver eneste uke i en sykt lang periode, noe som pretty 

much ingen ligaer gjør. Det var en superdope run liksom. 

En ting er hva som er best for ligaen, men det viktigste er hva som er best for rapperne 

også. Var det best å slippe mange når det var hot, eller hadde det vært best …? jeg veit 

ikke, men jo sannsynligvis så hadde vi litt for mange events i året. 

Det hadde vært lettere hvis de som battla hadde hatt mer actual fire for musikken sin. 

Sånn at dem hadde hatt noe å promotere. For det er på en måte the main value of it. De 

fleste har jo på en måte ikkeno’ going, ihvertfall ikke seriøs om rapping utenom, 

liksom. Det er battling som er greia dems.187 

 

4.4.3 Overgangen fra fristil til «written acapella» 

 

I følge Grønvold så er battleligaen World Rap Championship (WRC) viktig historisk sett når 

man ser på overgangen fra fristil til forhåndsskrevne vers. I WRC hadde man lov til å komme 

forberedt til battle, noe som gjorde det enklere for andre ligaer å gå over til ferdigskrevne vers 

og forberedte battles. I likhet med hiphop generelt, henter også norsk battlerap inspirasjon og 

tar sitt utgangspunkt fra den amerikanske hiphop-kulturen. Norsk battlerap følger 

internasjonale trender, både når det gjelder utforming, utvikling og til en viss grad innhold. Så 

når det skjer noen endringer innenfor det norske battlerapmiljøet, så er det ofte fordi en større 

utenlandsk liga har prøvd det samme først. Formatet med ferdigskrevne vers uten beats som 
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SkeezTV er ifølge Grønvold direkte inspirert av den amerikanske ligaen Grimetime. I 

Grimetime var det ferdigskrevne vers, men innholdet var fortsatt som en fristil-battle: «Det 

var fortsatt skrevet på en sånn måte at man prøvde å vinne publikum i rommet, liksom. Det 

var ingen som dreit i rommet og bare gikk for å vinne nettet, liksom. Det hadde ikke folk 

skjønt enda.»  I følge Grønvold var det et amerikansk battlerap-crew ved navn SONS som 

snudde trenden: «Det var de som populariserte enkelt sagt bars-stilen, så mye mer sånn 

wordplay, egentlig. Som veldig mange ikke catcher live. Men som når du har muligheten til å 

spole tilbake og se flere ganger, så skjønner du alt på nettet.»188 

 

Etter at SkeezTV ble større har Grønvold forsøkt å legge vekt på at uskyldige tredjeparter ikke 

skal bli utsatt for grove fornærmelser: «Du kan si hva som helst om han duden som står der 

frivillig, men familien hans har ikke bedt om det.»189   

 

Da det var freestylebattles så var det jo et poeng at linjene skulle være spesifikke, fordi 

hvis de var generelle så kunne de vært forberedt. Så det adda cred til det du gjorde, at 

alt var personlig eller spesifikt og det ble sett på som whack å ha linjer som kunne gå 

til alle. Og det var en holdning som ble med inn i written-battles, men som ble slitt 

vekk over tid.190 

 

André Jensen mener at det som har endret seg mest de siste årene i norsk battlerap er at det 

har blitt høyere tekstlig kvalitet. Fordi selv om terskelen for å melde seg på er lavere, så blir 

det et større press på deltakeren for å prestere når det blir lagt ut på nett og får et mye større 

publikum enn da man møttes i en kjeller med kompiser. Publikum har også blitt flinkere til å 

forstå vitser, dobbeltbetydninger og smarte oppbygninger. De har gjennom å få tilgang til 

norsk battlerap, både gjennom regelmessige arrangementer og utgivelser på YouTube, kunne 

følge med på utviklingen til de ulike deltakerne og til arrangementet i seg selv.191 Om 

publikums utvikling sier Mydske: 

 

De klarer å henge med på schemes, og de er trent i å oppdage trippelbetyninger og 

ordspill, og du slipper å overforklare barsa dine, du kan rappe ganske avansert 

                                                 
188 Grønvold, Nils. Intervju 
189 Ibid. 
190 Ibid. 
191 Jensen, Andrè. Intervju 
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rapteknisk med bruk av virkemidler uten å ta kunstpauser hele tida, da. For å la det 

synke inn liksom. Men du må gjøre det en gang i blant. På de beste linjene.192 

 

Den tekstlige kvaliteten og publikums evne til å oppfatte og forstå vitser og fornærmelser har 

en sammenheng med mediet og dens muligheter. Funksjoner som pause, spoling og 

muligheten til å se en battle flere ganger har åpnet opp for at deltakere kan være mer tekniske 

og ha et mer avansert språk.  

 

Du sa nettopp at du syns det va viktig med bars Dobbel  

men det tolke æ som lite sannsynlig.  

For bars for mæ e linja som e oppbygd helt nydelig 

Og æ legg lista ved spydig, Dobbel. E itj det tydelig? 

Æ sa: æ legg lista ved spyd i Dobbel. E itj det tydelig? 

Så du koss æ tok spydig Dobbel og satt det i dobbel betydning?193 

 

4.4.4 Battlerappen lever videre i hiphop-kulturen 

 

Selv om battlerapens popularitet har avtatt endel i Norge siden høydepunktet i 2013, lever 

hiphop-kulturen videre, utvikler seg og er nå godt etablert i norsk populærkultur. Det blir 

fortsatt arrangert battles i Norge, men ikke i like stort omfang som tidligere, og vi kan fortsatt 

se ulike former for kamp og battle i miljøet. Dette kapitlet ble startet med å nevne en av 

Norges tidligste «beef» mellom Pen Jakke og Tommy Tee. Dette var som nevnt en battle som 

ikke utspilte seg i ringen, men i form av låter og generell dissing av hverandre i media og 

innad i gjengene. Jeg vil avslutte kapitlet med å nevne en battle i form av «disse-låter» som 

har dukket opp i nyere tid i Norge. Denne battlen er mellom Lars Vaular, som er en veletablert 

rapper, og Nils m/Skils Grønvold, «gudfaren» i norsk battlerap. Denne kampen starta med at 

Vaular kom med et sleivspark til SkeezTV i singelen «666 Stripar» på albumet «666 

MENING» i 2016: 

 

                                                 
192 Mydske, Per Hoff. Intervju 
193 YouTube. «SkeezTV battles: Dobbel vs. Sistemann». Battlesno. 24.03.13 

https://www.youtube.com/watch?v=dsinPwEiA8M&t=2s hentet den 02.11.17 

https://www.youtube.com/watch?v=dsinPwEiA8M&t=2s
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Eg e syk som faen når det kommer til bars, mann 

Ka ska de si når det kommer til bars? 

 Når det kommer til Lars 

 Hele SkeezTV kan bare suck my ballsack 

 Eg kunne drept de kjapt hvis eg fikk betalt 

 E det snakk om gelter, e det lyrisk drap 

 Min stil e fri, men den e ikkje gratis 

 Ekte MC 

 Eg e så sympatisk, men en ekte MC 

 Alle fake MC-s bare sløser tiden min 

 Fucking sløser livet sitt194 

 

Det Vaular sier i dette verset er at han, i klassisk hiphop-stil, er den beste rapperen og at han 

hadde vunnet battles og deltatt hvis han hadde fått betalt. Om linjen sier Vaular følgende til 

nettmagasinet 730.no: 

 

Den siste tiden har jeg eg vært veldig opptatt med å lage kunst, være kritikerrost og 

leke med kjønnsroller og sånt, men til å begynne med handlet egentlig alt bare om å 

droppe noen feite BARS. Og egentlig, når det kommer til BARS, så er dette 

rapgreiene lekende lett. Ingen SkeezTV rapping her, lol.195 

 

Det ble forøvrig avtalt at Nils m/Skils og Lars Vaular skulle battle mot hverandre i løpet av 

januar 2017, men Vaular trakk seg. I et intervju med YLTV sier Grønvold: 

 

... Det jeg helst ønska var jo en battle, som han var med på. Det var ikke sånn at jeg 

måtte overtale han mye, liksom. Og det kunne vært classic shit, det. Vi blei enig om 

det sånn typ februar, tenker jeg. Clocked it in, liksom. I fjor. Blei først enig om at vi 

skulle battle i august,  også utsatte vi det fordi begge hadde mye. Og så skulle vi gjøre 

det i januar og vi hadde kontakt hele veien, liksom. Han fortalte meg i typ september 

at han hadde nok bars til to runder og ... Vi hadde tenkt til å lage en blogg der vi skulle 

                                                 
194 Lars Vaular «666 Stripar» fra albumet «666 MENING» (2015) 
195 Paulsen, Ida Helene. «Lars Vaular: - Ingen Skeez-rapping her.» 730.no.  08.11.15 

http://www.730.no/musicitem.aspx?newsId=18952 hentet den 18.01.17 

 

https://genius.com/Lars-vaular-stripar-lyrics#note-8906378
https://genius.com/Lars-vaular-stripar-lyrics#note-8906378
https://genius.com/Lars-vaular-stripar-lyrics#note-8906378
https://genius.com/Lars-vaular-stripar-lyrics#note-8906407
https://genius.com/Lars-vaular-stripar-lyrics#note-8906407
https://genius.com/Lars-vaular-stripar-lyrics#note-8906407
https://genius.com/Lars-vaular-stripar-lyrics#note-8801198
https://genius.com/Lars-vaular-stripar-lyrics#note-8801198
https://genius.com/Lars-vaular-stripar-lyrics#note-8801198
http://www.730.no/musicitem.aspx?newsId=18952
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offentliggjøre det, liksom. Det var akkurat rundt månedsskifte november/desember, da 

avlyste han det, da.    

 

Dette førte til at Nils lagde en mixtape som heter «777 Walkover», altså med et ordspill mot 

Lars Vaulars «666 Stripar» som plasserer seg rett inn i tradisjonen med å lage disselåter til 

andre hiphopartister. I låta svarer Grønvold på linjene til Vaular: 

 

Og jeg sleiker ingens ballsack 

Så hipstere som nevner meg og mine need to fall back 

Det er bare barnestreker, kan la det fare 

Du blir aldri Sigurd Dragedreper 

Men det føles ikke rektig 

når du går hardt ut uten å skjønne greia 

Som jødene mot Magdi196 

 

I Grønvold sitt svar til Vaular sier han at ikke tar utsagnet så tungt, men at Vaular ikke har 

skjønt hva SkeezTV handler om. Den siste linja «Som jødene mot Magdi» referer til en 

hendelse da rapgruppa Karpe Diem, med medlemmene Chirag og Magdi, ga ut låta 

«Attitudeproblem» i 2016. I låta ramser de opp ord som blir brukt som skjellsord i samfunnet, 

noe som ble mistolket som jødehat. 

 

                                                 
196 Nils “m/Skils” Grønvold. 777 Walkover fra 777 Walkover Mixtape. 2017  
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5 Battlerap i den nye mediehverdagen  

 

Siden hiphop-kulturen ble introdusert gjennom filmen Beat Street, kan vi si at hiphop-

kulturen var mediert allerede før den kom til Norge. Å oppleve rapmusikk og hiphop gjennom 

skjermen er ikke en ny ting. Det er på ingen måte mangel på materiale å undersøke når vi 

snakker om medialiseringen av hiphop-kulturen. Vi kan finne alt fra mainstream rapvideoer, 

krimdrama satt i storbyer, indie-dokumentarer til TV-spill, som alle har påvirket vår kulturelle 

oppfatning av hiphop på en måte eller en annen. Den oppfatningen som man får via disse 

kanalene har blitt påvirket av kommersialiseringen av sjangeren, i tillegg til innblandingen av 

store plateselskap og Hollywood-studioer hvis agenda ofte har lite, eller ingenting å gjøre med 

de kulturelle idealene som hiphop ble grunnlagt på.197 Det har vært vanskelig for eksempel 

filmer å inkorporere ideologien rundt det å «holde det ekte» i en mainstream estetikk. 

Battlerappen skiller seg ut fra store filmproduksjoner og TV-serier som tar for seg hiphop-

kulturen. På denne måten kan vi si at battlerap som er publisert på nett fortsatt «holder det 

ekte» i den forstand at det ikke er en historie om eller en beskrivelse av kulturen, men en 

dokumentasjon av det som skjedde og den battlen som ble utført der og da. Det finnes ingen 

manusforfattere eller produsenter som bestemmer hva som skal skje og bli fremført, annet en 

deltakernes egne vers. 

 

 

5.1.1 Vær Varsom-plakaten 

 

VGTV-serien «Grove Fornærmelser» ble innledet av en episode hvor et kamerateam følger 

Nils B. Grønvold til Canada hvor han konkurrerer i ligaen King of the Dot, etterfulgt av en 

episode hvor Mange «Definite» Flemmen forklarer konseptet battlerap. Da VGTV bestemte 

seg for å lage en serie hvor de la ut battles på nett, så hadde man plutselig et helt nytt sett med 

regler å forholde seg til. VGTV som mediehus må forholde seg til Vær Varsom-plakaten, og 

de battlene som hadde tydelige brudd på denne ble sensurert eller ikke lagt ut på vg.no. Vær 

                                                 
197Arnold, Eric K. Put Your Cameria Where My Eyes Can See: Hip-Hop, Video, Film and Documentary. A 

Roundtable Curated by Eric K. Arnold, with Rachel Raimist, Kevin Epps, and Michael Wanguhu. I Total 

Chaos: The Art and Aesthetic of Hip-Hop (red. Jeff Chang) USA: BasicCivitas, 2006. 306 
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Varsom-plakaten er de etiske normene som pressen, både trykt presse, radio, fjernsyn og 

nettpublikasjoner har sagt at de skal forholde seg til. Gjennom Vær Varsom-plakaten så har 

den enkelte redaktør og medarbeider ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å 

legge disse til grunn for sin virksomhet. Om disse endringene forklarer Grønvold enkelt og 

greit at; «På VG så kan du si «mordi», men du kan ikke si «mordi Karina Olsen». Den delen 

av Vær Varsom-plakaten som er spesielt relevant for norsk battlerap som blir lagt ut på VGTV 

er spesielt disse: 

 

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep 

eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller 

andre. 

 

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og 

livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev 

ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.  

 

4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser 

medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke 

til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, 

barnevernssaker eller rettssaker.198 

 

Disse punktene i Vær Varsom-plakaten er de som umiddelbart stikker seg ut som noe som kan 

forekomme i en rapbattle og de som først og fremst blir tatt hensyn til. Det står også skrevet at 

man skal ta hensyn til feilaktige opplysninger: 

 

4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig. 

 

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til 

samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må 

ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.199 

 

                                                 
198 Pressens faglige utvalg. Vær Varsom-plakaten. http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/ hentet 

den 08.08.17 
199 Ibid. 

http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
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Dette forekommer regelmessig i battlerap. VGTV løste dette problemet ved å komme med en 

ansvarsfraskrivelse i starten av hver publisering: «VGTV advarer om stygg språkbruk, grove 

fornærmelser, støtende påstander og troverdige løgner. Battlerap er underholdning. Tro ikke 

alt som blir sagt.» 200 

 

På YouTube har de også et sett med regler for de som deler innhold. Her er det litt mer fritt, 

men det er likevel ikke lov å legge ut innhold med hatefullt innhold, trusler, voldelig/grafisk 

innhold, nakenhet eller skadelig innhold. Battlerap holder seg innenfor det som er lov, fordi 

YouTube er en plattform hvor de som skaper innhold har ytringsfrihet og battlerap er et ikke-

voldelig og kunstnerisk uttrykk, laget for å underholde. Det har kun vært en episode hvor 

rapperen Jester slo til Pats One i en battle. Da var alle involverte raskt på banen for å 

understreke at fysisk kontakt ikke er lov og Jester måtte unnskylde seg i en video som ble lagt 

ut på YouTube.  

 

Selvfølgelig, man skal aldri bruke vold til å løse konflikter, lissom. Og jeg kan med 

hånda på hjertet si at det … at jeg kokte over og at det var selvfølgelig helt 

unødvendig. Det jeg har å legge til er at … eh … det er en del av publikum da … 

Altså, så å si alle battlerne har en familie eller kjæreste lissom. Og mange av de er i 

crowden og jeg veit for a fact at det er mange av de kjærestene som enten ikke dukker 

opp eller kvier seg noe jævlig for å være der, fordi de synes det er dritdøvt å bli hengt 

ut som hore, eller tjukk eller mongo eller ett eller annet sånt no’. Og det synes jeg er 

fullstendig ukosher. Det derimot, unnskylder ikke at jeg slappa til Pats lissom. 

Overhodet ikke. Det er selvfølgelig døvt at det var trynet til Pats som måtte bøte for 

det. Det mener jeg da. Det er battlerap, lissom. Det er all love, men det ække sånn at 

det ikke fins grenser for hva man kan si.201  

  

Grønvold legger til på slutten «For the record: grenser for hva man kan si er selvfølgelig noe 

vi avtaler før battlen». Å måtte forholde seg til følelser og at en deltaker kan bli fornærmet av 

hva den andre deltakeren sier, strider i utgangspunktet mot battlerapens etos. Man skal være 

frekk i battle-rap. Uttrykksformen er egoistisk, subjektivt og politisk ukorrekt. Konkurransen 

                                                 
200 VGTV. «Pats One vs. Drift – Tittelkamp» SkeezTV Selections. 13.12.14 

https://www.vgtv.no/video/104869/skeez-tv-selections-pats-one-vs-drift-tittelkamp   
201 YouTube. «Blogg med Pats One og Jester.» Battlesno. 13.05.13 

https://www.youtube.com/watch?v=i1rnbrdKHgA&t=103s hentet den 22.09.17  

https://www.vgtv.no/video/104869/skeez-tv-selections-pats-one-vs-drift-tittelkamp
https://www.youtube.com/watch?v=i1rnbrdKHgA&t=103s
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er primitiv og menneskelig, men allikevel språklig raffinert og gjennomtenkt. Sjangeren 

bryter ikke bare med normer, men utforsker også hvordan man kan bygge opp og fremføre en 

tekst for å mest mulig effekt. Innenfor battlerap vil det si å nedverdige eller fornærme 

motstanderen. André Jensen skriver i sin masteroppgave at han tror kjernen i folks fascinasjon 

for battling er den sterke kontrasten til mye annen sosial omgang. Deltakerne konfronteres 

usensurert med ubehageligheter, som publikum er bevisste på, blir bevisste på, eller 

overbevises om, men som de selv ikke hadde turt å si høyt.202
  

 

 

5.1.2 Medias innflytelse over battlerap-sjangeren 

 

Medialisering er et begrep som beskriver prosesser som utspiller seg mellom endring i 

mediene og endringer i samfunn og kultur. Medialisering innebærer også en omforming av 

kulturelle praksiser. I kapittel 2.4 kan se se at når et uttrykk medialiseres:  

 

… må innholdet eller budskapet tilpasses det formatet og de rammene som 

produksjonsmåten i det aktuelle mediet setter […] Medialisering går ut over denne 

alminnelige utformingen av medieinnhold. Medialisering innebærer omforming av 

sosiale og kulturelle forhold.203 

 

Overgangen fra en live praksis til en uttrykksform som filmes og legges ut på nett er 

medialisering av en uttrykksform og har ført til en rekke endringer, både på selve formatet og 

innholdet: Battlerap er en arena hvor man i utgangspunktet har frihet til å tøye grenser. Her 

han deltakeren frihet til å bruke språket for å utforske og tråkke over grenser på en 

velartikulert måte. Som nevnt måtte SkeezTV ta hensyn til Vær Varsom-plakaten da de 

begynte å legge ut videoer på VGTV. Dette er ikke noe man nødvendigvis tenker på i forkant 

av en battle, selv om Grønvold sier i intervjuet at han forsøker å få folk til å ikke fornærme 

eller la battlen gå utover andre personer som ikke er med på «leken». De battlene som brøt 

med Vær Varsom-plakaten ble ikke tatt med på VGTV sine nettsider, med unntak av noen få 

hvor navn ble sensurert. 

                                                 
202 Jensen, Andrè. Battle-rap. Masteroppgave. Kunsthøgskolen i Oslo, 2014.  
203 Lundby. «Medialisering» i Store norske leksikon. 
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Battle-arenaen er et miljø som offentlig utforsker og tøyer etiske og sosiale normer. 

For å kunne delta må man tåle å bli hengt ut på det groveste og få sine svake sider 

eksponert for et publikum på flere titalls tusen. Opptakene blir publisert på internett 

uavhengig av om deltakerne er fornøyd med egen innsats eller ikke.204  

 

De nye mulighetene man har som publikum ved å se opptak på nett har også bidratt til å endre 

det tekstlige innholdet i battlerap. Muligheten man nå har til å spole tilbake og se battles på 

nytt har gitt nye innfallsvinkler for utøveren. At publikum kan se battles om igjen, har også 

gitt utøveren større rom for å ha mer innviklet tekst og punchlines, et alternativ til lettfattelige 

vitser som gir en umiddelbar respons fra publikum. Deltakerne kan med andre ord prioritere 

om de vil forsøke å vinne i rommet, vinne på internett, eller i noen tilfeller; vinne både i 

rommet og på nett. Bruken av nettet som en plattform for battlerap har også endret hvordan 

man bestemmer utfallet av en battle. Med ulike variabler å forholde seg til, er det ikke lengre 

bare vinn eller tap som bestemmer om du har lykkes som battleraper. Som Grønvold sier i 

intervjuet; antall avspillinger på YouTube og VGTV etterhvert blitt sin egen form for valuta. 

 

Gjennom publisering av battlerap på nett har publikum fått mer påvirkningskraft. Gjennom 

YouTube får publikum mulighet til å komme med sine egne synspunkter og meninger ved å 

kommentere på de ulike battlene. I tillegg har de muligheten til å engasjere seg ved å trykke 

på like eller dislike-knappen. SkeezTV har tydeligvis fått med seg at de har nådd utenfor 

Oslos grenser ved å publisere på nett. I 2015  ga de publikum muligheten til å dømme battlen 

mellom Adept og Sistemann ved å filme seg selv når de dømmer kampen og legge det ut på 

YouTube og linke det til SkeezTVs sider på Facebook.205 Ble det gjort en god nok jobb på 

dømminga, hadde vedkommende en sjanse til å bli invitert med på et arrangement å være 

dommer der. Det var flere som la ut videoer av seg selv av at de dømmer battlen. Ingen av 

disse ble invitert til å dømme på et arrangement. Dette ble ikke  

 

Tidligere gjaldt det å vinne en battle. Antall seiere påvirket hvem du battla videre og om du 

fikk battle videre. Med publiseringen på nett har antall avspillinger blitt omså like viktig som 

å vinne en battle. Publiseringen på nett har også hatt en innvirkning på hvordan man 

                                                 
204 Jensen. Battle rap. Masteroppgave. 
205 YouTube. «SkeezTV Battles: Adept vs. Sistemann» Battlesno. 09.04.15. 

https://www.youtube.com/watch?v=XJ4px9mFG5k hentet den 10.11.17 

https://www.youtube.com/watch?v=XJ4px9mFG5k
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arrangerer rankingen til deltakerne. 

 

Før var det han ene som vant og han andre tapte og det jo veldig tydelig. Hvis du ikke 

har vunnet noe særlig hvordan skal du få noen striper da? Du kan jo eventuelt ha 

deltatt mye eller kommet lagt og gjort det bra, men det var ikke noe særlig annet enn 

seiere som var currency. Mens med YouTube så er hovedargumentet ditt views, ikke 

sant? Du kan tape battles men fortsatt være mer populær å se på nettet. Og det har blitt 

en tyngre faktor. Når battlefans nå skal vurdere standingen til en battler, så er det sånn 

at seier og tap er i bestefall den tredje viktigste faktoren, etter resymé og views. Men 

med resymé, så mener jeg hvilke battles du får. Hvis du har battla de ti største i verden, 

så er det en grunn til det og da er du sannsynligvis top 20. 

 

Mediet har med andre ord endret måten man rangerer hvem som er best å battle. Antall 

avspillinger på YouTube har blitt har blitt en større faktor i rangeringen av hvilke battlere som 

er best. Da det tidligere var seire og resymé som avgjorde om du var en god battler eller ikke, 

har det nå blitt snudd på hodet: Antall avspillinger, resymé og til slutt seier eller tap. Grønvold 

sammenligner måten å rangere battlere med boksing: 

 

Altså du kan jo ha en bokser som har 20 seiere og ingen tap, men han har ikke møtt 

noen store folk enda, han er på vei oppover. Han er jo ikke best selv om han har 20-0 

liksom. Det hjelper ikke det fordi du driver og bygger deg opp og du har ikke møtt 

noen rå folk enda. 206 

 

Publiseringen av battles på YouTube har gitt deltakerne flere muligheter, utfordringer og 

måter å angripe motstanderen på. De som battler i dag må prioritere om de vil gå for å vinne i 

rommet, ved å få en umiddelbar respons fra publikum, da gjerne med litt enklere og mer 

lettfattelige poenger. Eller de kan gå for å vinne på internett. Da har deltakeren mer rom for å 

komme med mer kompliserte vers og fornærmelser som ikke nødvendigvis blir oppfattet av 

publikum som står rundt ringen, men som gjør seg bedre på nett hvor man har muligheten til å 

stoppe og spole tilbake hvis det var noe en ikke fikk med seg.  

 

… jeg føler at bars vs. jokes har oppstått fordi det har kommet folk som, publikum 

                                                 
206 Grønvold, Nils. Intervju  
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som ikke er så interessert i rappinga og derfor har de liksom "jammen jeg synes de 

som er morsomme er best" og da blir det et issue. Mens det var aldri et issue før, fordi 

det man skulle var jo å spytte punchlines og liksom pakke det inn på en bra måte, og si 

noe nasty eller morsomt eller slemt eller bra, ikkesant?207 

 

Publiseringen av battlerap på nett ligner mest på en TV-serie i format. SkeezTV sine 

publiseringer følger det samme formatet i mer eller mindre hver publisering, med en 

innledning og programledere som kort forklarer publikum hva som skal skje. I tillegg til 

videoer på YouTube finner vi også et kommentarfelt. Dette utvider opplevelsen av battlen på 

nett, ved at man kan se hva andre har skrevet om det man nettopp har sett/skal til å se. 

Kommentarfeltet (som vi finner både på Facebook og YouTube) har ikke en direkte 

påvirkning på publikum, men har ifølge André Jensen ført til at de som deltar i battlinga har 

fått et ekstra aspekt å ta hensyn til når de skriver versene sine. 

 

Hvis ikke du gjør jobben din så får du latterlig mye hate i kommentarfeltet. Så der 

hvor man før hadde folk som bare møtte og ikke hadde giddi å forberede seg, freestyla 

noe dritt, og alle lo liksom «hahaha, han turte å gjøre det» - Det er det ingen som gjør 

lenger. Hvis folk har forberedt seg så dårlig, så pleier de å ikke møte opp.208 

 

En stor forskjell mellom direktesendt TV og web-TV muligheten til å starte programmet når 

og hvor man vil, stanse med pauseknappen, spole fram og tilbake og se programmet om og 

om igjen. I tillegg har man muligheten til å hoppe over det man ikke synes er interessant. 

Seeren har mulighet til å spole tilbake og se deler på nytt og som helst kan man legge fra seg 

det man ser på og komme tilbake til det senere.209 Dette var ifølge Grønvold noe de hadde i 

tankene da de bestemte rundetider i hver battles og lengden på hver publisering på nett. Det at 

nesten hver battle som er lagt ut (med unntak av noen få, som f.eks. battlen mellom Nils 

m/Skils og Ormstunge som ikke hadde rundetider. Denne battlen er i underkant av 60 

minutter og krever mer av publikum.) er rundt 10 minutter lange, gir publikum flere 

muligheter til når og hvordan de vil se battles. De fleste i Norge i dag har en smarttelefon og 

internett nesten uansett hvor de befinner seg. Runder på rundt 10 minutter gir seeren mulighet 

til å se battles på for eksempel kollektivtransport eller i pauser på jobb eller skole. Slike korte 

                                                 
207 Nichols, Patrick. Intervju 
208 Jensen, Andrè. Intervju. 
209 Fagerjord, Anders. Web-medier. 51 
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runder senker også terskelen for å vise battles til andre, i motsetning til timelange battles. 

 

Å publisere på nett åpner også opp for å bruke flere plattformer til å diskutere og engasjere 

seg i battles. I kjølvannet av publiseringene på YouTube kan vi se promotering av kommende 

arrangementer og diskusjoner rundt utgitte battles på både Twitter og Facebook. Den tidligere 

nevnte bloggen SkeezSqueeze som starta opp i 2011 ga publikum mulighet til å rangere, 

diskutere og lese analyser av battles. I tillegg til grundige analyser av battles var det 

avstemminger for hver battle om hvem som vant. Dette førte til ytterligere diskusjoner om 

battlerap på sosiale medier som Facebook og Twitter. Rapperen Maverick skrev for eksempel 

på sin Facebook-side 06.05.12: «Skeez Squeeze mener jeg tapte min battle mot Hodnekvam, 

det mente ikke dommerne. Hva mener du?»  Publiseringen av battles på YouTube har med 

andre ord gitt publikum flere plattformer og muligheter til å engasjere seg i mye større grad 

enn hvis det fortsatt hadde vært en spontan gatesport. 

 

5.2 Funn fra kvantitativ innholdsanalyse av 

SkeezTV på YouTube 

 

Gjennom semistrukturelle intervjuer med deltakere i battlerap-miljøet har jeg skrevet ned 

norsk battleraps historie så grundig som mulig. Dette gir et utgangspunkt for å se på hvordan 

det var tidligere og hvordan det er nå. I innholdsanalysen har jeg koda 42 battles, hvor to av 

disse var en såkalt «spazz» hvor den ene deltakeren ikke møtte opp. Ved å utføre en 

kvantitativ innholdsanalyse av battles har jeg kunnet se på hvilke holdninger innenfor 

kulturen som er gjeldende og om det er noe som har endret seg.  

5.2.1 Mediet i seg selv 

 

I innholdsanalysen har jeg valgt å se på både innhold i battles og på rene tall fra YouTube. 

Når det kommer til mediet i seg selv har jeg valgt å se på antall avspillinger på hver 

publisering i utvalget på YouTube i perioden 2011 til 2016, i tillegg til antall kommentarer og 

likes/dislikes. Dette er for å kartlegge populariteten og engasjementet til SkeezTV over tid. 

Ved å se på disse faktorene får vi en oversikt over når det har vært mest aktivitet rundt 
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battlemiljøet i Norge, fordi det viser når publikum har vært mest aktiv både når det gjelder å 

se på og følge med på utgitte battles, i tillegg til når de har aktivt engasjert seg ved å 

kommentere eller trykke på like/dislike-knappen. 

 

 

Figur 1 – Antall avspillinger på YouTube per battle  

 

Fra SkeezTV lagde en konto på YouTube 5. april 2011 og til skrivende stund har de hatt i 

underkant av fire millioner avspillinger totalt.210 Grafen ovenfor (Figur 1) viser antall 

avspillinger på YouTube i utvalget fra 2011 til 2016. Figur 1 viser at det hverken er en tydelig 

nedgang eller økning, men at noen battles har mange avspillinger og andre har få avspillinger. 

Grunnen til at det varierer veldig kan ha en sammenheng med samarbeidet til VGTV. Serien 

«Grove Fornærmelser» publiserte kun et utvalg av SkeezTVs battles. De battlene som ble 

publisert på VGTV i tillegg fikk høyere avspillingstall. En av grunnene kan være at flere hørte 

om SkeezTV fordi det var lagt ut på VGTV og sjekket det ut på YouTube. En annen forklaring 

kan være fordi VGTV sensurerte de delene av battles som brøt med Vær Varsom-plakaten. 

Battles på YouTube ble ikke sensurert. Som brukeren Kalle Klepp skriver i kommentarfeltet 

på battlen mellom Fiska og INT som ble lagt ut på både VGTV og YouTube: «Bare får å sifra 

så er ikke det INT sier i denna battlen sensurert, det er den på VGTV. kanskje noe å tenke på 

hvis det var viktig.»211. De som ville se en usensurert battle måtte over til YouTube. En annen 

årsak kan være at de battlene som ble lagt ut på VGTV ofte var gode battles. Som vi har sett 

                                                 
210 YouTube. «Info». Battlesno.  https://www.youtube.com/user/battlesno/about hentet den 24.10.17 
211 YouTube. «INT vs. Fiska». Battlesno. 19.05.13 https://www.youtube.com/watch?v=WzVVg0Jxa7A hentet 

den 10.04.17 
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tidligere i dette kapitlet gir gode battles flere avspillinger på grunn av «replay value». I tillegg 

har VGTV en litt lengre reklamesnutt før sine avspillinger, som igjen kan føre til at folk går til 

YouTube når de skal se en battle om igjen. 

 

I 2012 og 2013 ble det publisert flest battles i utvalget og det er også her vi finner de 

publiseringene med flest avspillinger. Det var rundt denne tiden interessen gikk fra 

«kjenninger av miljøet» - rappere, venner og hiphop-hoder til et mye større og mer variert 

publikum. I tillegg kan det kobles opp mot publiseringene på VGTV. Flere hører om SkeezTV 

og sjekker det ut på YouTube.  

 

 

Figur 2 – Antall kommentarer på YouTube 

 

Figur 2 viser antall kommentarer per battle i utvalget. Her ser vi at aktiviteten rundt 

kommentarer samsvarer i stor grad med antall avspillinger. Dette kan komme av flere ting; en 

faktor er økt interesse for battlerap i perioden 2012 til 2013, og som Grønvold sier i intervjuet 

at battlerap hadde en viss «nyhetens interesse» etter at VGTV ble involvert. Dette fører til 

flere kommentarer og flere avspillinger. En annen faktor er at hvis en battle er ekstra bra vil 

både antall avspillinger og kommentarer øke, fordi det rett og slett er mer å si om en battle 

som er god. Dette kan vi se hvis vi retter blikket mot det punktet med absolutt høyest verdi på 

grafene som viser antall avspillinger og antall kommentarer (Figur 1 og 2). I 2013 er det én 

battle som skiller seg ut med over 30 000 avspillinger, 100 kommentarer og i underkant av 

180 «likes» på YouTube. Denne viser til en battle mellom INT og Fiska i 2013 som ble en 
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umiddelbar klassiker allerede før den ble lagt ut. Før det skal utnevnes en vinner utbryter 

Rissimo Shakali, en av vertene for SkeezTV: «Holy mackerel! Hvis ikke det der blir en 

classic, så veit ikke jeg!». Og det ble det. I kommentarfeltet bidrar et engasjert publikum med 

utsagn som «Dette må være en av battlene på kanalen med desidert høyest replay-value. Fy 

faen så fet battle. Definitivt den jeg har sett mest av alle på Skeez-TV.» fra brukeren med 

aliaset Corax. En bruker som kaller seg kentornillson1 skriver: «Sett denne sikkert 20-30 

ganger nå, og mener fortsatt at Fiska tok denne. Hvis INT ble ranet mot B.Baller (noe jeg 

synes han ble) fikk han i alle fall igjen denne gangen selv om denne var jevn».212 Med andre 

ord vil en god battle gi flere avspillinger på YouTube på grunn av det Corax kaller «replay 

value», at battlen tåler å bli sett flere ganger.  

 

 

Figur 3 – Antall likes og dislikes per battle på YouTube 

 

Figur 1, 2 og 3 viser at det er en tydelig økning i aktivitet rundt battles som har blitt lagt ut på 

nett fra 2012 og at aktiviteten, både når det gjelder avspillinger, likes og kommentarer når et 

topp-punkt i 2013, før den gradvis synker igjen. Dette samsvarer med det som kommer fram i 

intervjuene om at interessen økte rundt 2012, først på grunn av hyppige publiseringer på 

YouTube og deretter på grunn av samarbeidet med VGTV om serien «Grove Fornærmelser»,  

 

Antallet kommentarer og likes/dislikes viser til noe mer enn kun avspillinger. Ved å 

                                                 
212 YouTube. «INT vs. Fiska». Battlesno. 19.05.13 https://www.youtube.com/watch?v=WzVVg0Jxa7A hentet 

den 10.04.17  
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kommentere på en battle, så viser man at man engasjerer seg og vil være med i diskusjonen 

rundt battlen som er utgitt. Ved å trykke enten like eller dislike, så har man engasjert seg 

såpass mye som tilskuer at man vil bedømme battlen selv. Det er jevnt over flere likes enn 

dislikes på publiseringene på YouTube, bortsett fra et par battles som er så dårlig utført av 

deltakerne at det nesten er litt flaut å se på. I disse battlene er det er kraftig flertall av personer 

som har trykka dislike, og det er gjerne en storm av negative kommentarer under 

publiseringen. «Hardt å se på. Topp 3 i verste battles.» skriver Holger Brænd i 

kommentarfeltet og en bruker ved navn GageOne skriver: «Detta ække ræpp..det er to idioter 

som prater dritt og dem er ikke gode til det en gang.»213 Å publisere battles på nett fører med 

seg både diskusjoner og spekulasjoner i kommentarfelt og på sosiale medier. I tillegg finnes 

det egne nettsider kun dedikert til dette både i Norge, med eksempelvis bloggen 

SkeezSqueeze og i utlandet. I for- og etterkant av battlerarrangementer blir det diskutert 

muntlig om hva som har blitt sagt og hvordan det har blitt mottatt. Disse samtalene er ifølge 

Jensen en del av kulturen, og noe enhver deltaker må forholde seg til.214 

Hvis en battle er ekstra dårlig ser vi at antall avspillinger ikke nødvendigvis øker, men at det 

ofte er flere kommentarer en det som er vanlig. Dette kan henge sammen med det Fagerjord 

skriver om at våre vaner har endret seg med strømmetjenester og nye muligheter til å 

konsumere innhold på nett. Vi har blitt mer kresen. «Det skal ikke være mye kjedelig før man 

spoler forbi noe». Med andre ord kan de battlene som har mange kommentarer og «dislikes» 

vise til nettopp dette; battlen er så dårlig at en ikke gidder se hele, men likevel tar seg tid til å 

kommentere hvor dårlig den var.215 Fagerjord nevner også det som tidligere i oppgaven har 

blitt beskrevet som «replay value» og grunnen til at de beste battlene får mange flere 

avspillinger: 

 

Om man blir snarere til å hoppe over det som ikke interesserer, blir man gjerne enda 

mer glad i det man liker. Man trenger ikke gå glipp av en eneste episode av 

favorittserien, tvert imot kan man se hver episode flere ganger, og mange gjør nettopp 

det.216 

 

                                                 
213  YouTube. «Lars Rubix vs. Bikkja». Battlesno. 19.09.12 

https://www.youtube.com/watch?v=KsWFe2oCKpI&t=2s hentet den 12.08.17 
214 Jensen. Battle-rap. Masteroppgave.  
215 Fagerjord. Web-medier. 52 
216 Ibid. 52 

https://www.youtube.com/watch?v=KsWFe2oCKpI&t=2s
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5.2.2 Fra fristil til written acapella 

 

Innflytelsen som overgangen fra fristiling til ferdigskrevne vers har hatt på utviklingen til 

battlerap i Norge kan vi blant annet se på det tekstlige innholdet i battlen. 

I følge intervjuobjektene så er det naturlig at det er flere rebuttles (motsvar) i de første 

battlene som er lagt ut, fordi det var da de nettopp hadde gått over fra fristiling til 

ferdigskrevne og forberedte vers. Rebuttles er mer vanlig i fristiling, siden man improviserer 

tekst og dermed ofte svarer på tiltale eller bruker det som blir sagt i motstanderens runde. 

Det er ikke uvanlig med rebuttles i en forberedt battle, men det er ifølge intervjuobjektene 

vanskeligere å komme med et motsvar i en slik battle fordi man allerede har øvd inn og 

planlagt versene. 

 

 

Figur 4 - Forekomster av choke og rebuttles i utvalget fra 2011 til 2016. 

 

I denne grafen kan vi se at det har vært en jevn nedgang i tilfeller av choke, altså å «gå i stå» 

eller glemme teksten, i utvalget av battles fra 2012 til 2016. I 2012 var det en topp av chokes i 

battles. Dette kan henge sammen med at SkeezTV ble veldig populært i dette tidsrommet, 

dette førte til større arrangementer med mange flere publikummere og flere ofte uerfarne 

deltakere som ville prøve seg i ringen. I tillegg til at battles ble filmet og lagt ut på YouTube 
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med mange tusen avspillinger. Dette legger et større press på deltakerne. Hvis man i tillegg er 

fersk er sjansen større for at man blir nervøs og glemmer versene sine i ringen.  

Det er interessant å se at det har vært en jevn økning i tilfeller rebuttles fra 2012, samtidig 

som antall chokes har gått ned. Hvis en deltaker klarer å huske sine egne vers og samtidig 

klare å improvisere fram et svar til den andre deltakeren, så viser det at en har kontroll i 

ringen. I intervjuene kom det fram at den økte populariteten til SkeezTV også økte presset på 

å gjøre det bra og at flere battlere har blitt flinke på å bruke rebuttles som en taktikk. 

 

Det er jo mye større tekstlig kvalitet nå. Jeg har jo størst respekt for de rapperne som 

klarer å balansere written og freestyles og rebuttles. Hvor du ikke bare har to bars, 

eller fire bars med rebuttles i begynnelsen, men du klarer å spraye ut rebuttelsene dine 

utover i verset og matche det med det forberedte materialet ditt.217 

 

At det forekommer færre chokes fra 2012 og utover kan henge igjen fra overgangen fra 

fristiling til writtens. Det er naturlig at det forkommer flere chokes i en battle hvor man skal 

improvisere fram tekst der og da, i motsetning til writtens, hvor deltakerne får tid til å 

forberede og øve seg på den teksten de skal framføre. 

5.3 Tekstlig innhold og holdninger 

 

I de følgende grafene har jeg valgt å se på hyppigheten av ulike elementer i det tekstlige 

innholdet fra 2011 til 2016. Siden det er ujevn fordeling av battles mellom de forskjellige 

årene har jeg valgt å gruppere fem og fem battles og rangere dem kronologisk fra 2011 til 

2016. Jeg har analysert hver deltaker og alle tre rundene, med samme variabler på hver runde 

for å kunne kartlegge hvor ofte disse forekommer i hver runde. Målet er å kartlegge 

forandringer som har skjedd fra 2011 da de starta å legge ut på nett og fram til 2016 da det 

interessen dabbet av. Målet er se på de eventuelle forskjellene i sen og tidlig formidling, i 

tillegg til generelle holdninger innenfor sjangeren.  

 

 

                                                 
217 Mydske, Per Hoff. Intervju  
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5.3.1 Autentisitet – «Keeping it real” 

 

In addition to advancing a critique of the criminal justice complex, gangsterism in hip-

hop is fundamentally concerned with the performer’s ability to assume a dangerous 

persona who is willing to injure and exploit others for personal gratification218 

 

Når det kommer til autentisitet i hiphop har jeg valgt å se på forholdet til opphav, evner, rykte 

og vold. Både fornærmelser rettet mot motstanderen og skryt av egne egenskaper, rykte og 

opphav. 

 

Vi begynner med voldelige trusler og hvor hyppig disse forekomme i en battle. Med voldelige 

trusler mener jeg alle vers hvor en deltaker truer med å skade motstanderen eller andre i hans 

krets. Det er interessant å se på dette fra et norsk perspektiv, siden de fleste kommer fra 

Norge, som er et av verdens tryggeste land. Som vi kan se i grafen under (Figur 5), 

forekommer voldelige trusler ofte innenfor norsk battlerap. Både i form av metaforer rundt 

det å «drepe noen i ringen», altså å vinne overlegent, eller rett fram voldelige trusler. Dette 

kan også sees i sammenheng med det å «holde det ekte». Som nevnt tidligere stammer mange 

av forestillingene om hva ektehet er fra afro-amerikansk hiphop og gatementalitet, hvor vold 

og våpen har en litt annen stilling enn her i Norge, men likevel så har denne forestillingen 

forankret seg i den norske forståelsen av hiphop. I kapittel 2.1 som tar for seg framveksten av 

hiphop-kulturen i USA blir Zulu Nation nevnt som en måte å få ungdommen ut av 

gategjenger og destruktive mønstre. Her kan vi også trekke paralleller til battlerappen, som 

blir et ikke-voldelig alternativ til en destruktiv gjengvirksomhet. Hiphopen ble til dels til for å 

løse konfliker verbalt. 

 

I grafen under (Figur 5) kan vi se at antall voldelige trusler nådde et høydepunkt tidlig i 2012, 

men jevnt over har det vært ganske høyt og stabilt. En grunn til dette kan være at det på denne 

tiden ikke hadde kommet så veldig mange nye battlere inn i ringen. De som battla på denne 

tiden var opptatt av å holde det ekte i forhold til den amerikanske hiphop-kulturen hvor vold 

og våpen er en del av hiphopens «gangster-narrativ». Det er interresant å se at det er slike 

holdninger som ansees som ekte innenfor det norske hiphop-kulturen også, da nordmenn lever 

                                                 
218Jeffries. Thug Life. 77 
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langt fra den virkeligheten som hiphop-kulturen stammer fra. Hva vil det si å være ekte i lille 

trygge Norge? Her har vi ikke våpen og samme gjengmentalitet som en finner på gata i USA. 

Her kan vi trekke inn Mikhail Bakhtin og hans teorier rundt talesjangre og språket som en 

«signifier», som en implikasjon. Innenfor hiphop-kulturen finner bruk og gjenbruk av tekster 

og tradisjoner. Som Bakhtin skriver: «The word in language is half someone else’s. »219 Ord 

og språk må derfor fortolkes og brukes med egne meninger og uttrykk. Å bruke vold, 

gangstermentalitet og våpen som et virkemiddel innenfor norsk battlerap, hander med andre 

ord ikke om at deltakeren er et voldelig gjengmedlem. Det kan være et bilde som blir skapt 

for å vise hvor tøff vedkommende er eller eksempelvis en metafor for egne rap-egenskaper.  

 

 

Figur 5 – Fornærmelser rettet mot ektehet og forekomster av voldelige trusler 

 

Now you don’t know me, but you know Palabras 

So hiphop, so real. That’s how you do it 

I guess that’s why you dress like a fuckin’ twelve-year-old to prove it220 

 

 

                                                 
219 Bakhtin. Speech Genres and Other Late Essays. 142-143 
220 YouTube. «Palabras vs Doot’n’Doo». Battlesno. 29.09.13 

https://www.youtube.com/watch?v=bYwzL5UjkWU&t=164s hentet den 14.08.17 
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Fornærmelser rettet mot den andre deltakerens «ektehet» er også noe som forkommer hyppig 

i norsk battlerap. Utdraget ovenfor illustrerer hva fornærmelse rettet mot ektehet kan være. 

Igjen er idealene hentet fra den amerikanske hiphopen og det å være «ekte» handler i stor grad 

om å oppfylle noen av de kravene som den amerikanske hiphopen-kulturen stiller. Som vi kan 

se i kapittel 2.3.2 om autentisitet handler ektehet i hiphop om å være troverdig i forhold til 

den hiphop-kulturen som har sitt utspring fra marginaliserte nabolag i USA. Det er for 

eksempel mer ekte å hate politiet og røyke hasj, enn å være kristen og avholds. Realness er og 

har alltid vært en stor del av hiphop-kulturen som en del av det å være autentisk, å holde det 

ekte. Dette kan også sees i sammenheng med identitetskonstruksjoner innad i hiphop-

kulturen.  

 

Jeg får på mæd spliffs, jeg er glad bare jeg har noe i lomma mi, 

Fiska fant en kilo hasj en gang, og ga det til politi221 

 

Når en skaper sin egen lokale versjon av hiphop-kulturen er det åpenlyst at opphav og hvor 

man kommer fra blir en sentral del i denne forestillingen. Innenfor amerikansk hiphop har 

opphav – spesielt den amerikanske ghettoen – alltid stått sterkt. For fattige rapartister er 

ghettoen både et virkemiddel for å selge musikk og for å skape en karakter. Forholdet til hvor 

man kommer fra og den sterke posisjonen dette har kan spores helt tilbake til hiphopens 

begynnelse. Holen skriver i en artikkel på egen hjemmeside: «Der popmusikk i årevis har 

gjort sitt beste for å file vekk lokale og nasjonale særpreg i språk, tematikk og dialekt, har 

hiphop gjort det stikk motsatte”222. Hiphop som et glokalt fenomen blir spesielt relevant når 

det er snakk om lokal forankring. Som nevnt i kapittel 2.3.2 er identitet i amerikansk hiphop-

kultur nært knyttet til lokale nabolag. Et viktig aspekt i prosessen det er å transformere et 

geografisk «place» til et kulturelt «space» er å gi mening til det sosiale og kulturelle miljøet 

som et nabolag er.223 Det finnes utallige amerikanske og internasjonale musikkeksempler på 

at hvor man kommer fra har en betydning. Dette finner vi også i Norge med for eksempel 

André Jensen med låta «32 bars om Mysen» og Don Martin med låta «Nilsen» om østkanten i 

Oslo. Tungtvann bruker lokal forankring aktivt i sine tekster og har opptil flere låter med 

                                                 
221 YouTube. «INT vs. Fiska». Battlesno. 19.05.13 https://www.youtube.com/watch?v=WzVVg0Jxa7A hentet 

den 10.04.17 
222 Holen, Øyvind. «Straight outta Bygde-Norge». 02.09.10 

https://oyvindholen.wordpress.com/2010/09/02/straight-outta-bygde-norge/ hentet den 03.11.17 
223 Danielsen. Iscenesatt marginalitet? 205 

https://www.youtube.com/watch?v=WzVVg0Jxa7A
https://oyvindholen.wordpress.com/2010/09/02/straight-outta-bygde-norge/


77 

 

Nordland og Bodø som tema. Norsk battlerap er intet unntak. På grafen ovenfor (Figur 5) kan 

vi tydelig se at det jevnt over forekommer regelmessige fornærmelser rettet mot 

motstanderens opphav. Som en følge av det glokale rammeverket til hiphop er mange av 

fornærmelsene også knyttet til ektehet. Hvis du er fra en villa på Frogner og tjener masse 

penger er du ikke like ekte som hvis du hadde vokst opp i en kommunal blokk på Grønland.  

 

For Daniel repper Asker: lindress, vinfest og fin hest. 

Der ingen mann er mann før han har slitt ut en skidress 

Der ingen mann er i stand til å skifte et bildekk 

Og alle menn i kommunen har en konto på Pinterest224 

 

De to fornærmelsene som forekommer absolutt hyppigst i de battlene jeg har analysert, er 

fornærmelser rettet mot den andres evner og fornærmelser rettet mot kroppslige trekk. Med 

evner så mener jeg rap-egenskaper, hvor flinke de er til å skrive tekst og framføre rap. Disse 

fornærmelsene forekommer minst én gang i hver battle, hos begge deltakerne.  

 

 

Figur 6 – Fornærmelser rettet mot evner og kroppslige trekk 

                                                 
224 YouTube. «INT vs. Fiska». Battlesno. 19.05.13 https://www.youtube.com/watch?v=WzVVg0Jxa7A hentet 

den 10.04.17 
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For det fjeset – har en potetnese 

Som ser ut som en mutert reke. 

Åssen er det å leve bak den Anders? 

Kan du se? Lese? 

Du burde amputert hele, shit her får du en bedre;  

Ta reper’n eller kastrer deg så du ikke sprer mer av problemgenene225 

 

Som en deltaker i battlerap må man være klar for å ta imot mange ulike fornærmelser. En ting 

som er enkelt å gjøre narr av eller kommentere er kroppslige trekk og det kommer tydelig 

fram i Figur 6 at det er en velbrukt strategi helt fra starten av og fram til i dag. Hvis en 

deltaker en litt rund i kantene, veldig tynn eller har trekk som skiller seg ut på noen som helst 

måte, så må vedkommende belage seg på å få høre det i ringen. Årsaken til at fornærmelser 

rettet mot kroppslige trekk forekommer så hyppig, både i tidlig og sen formidling har mest 

sannsynlig flere grunner. I startfasen hang som nevnt fristil-teknikken igjen og når man skal 

improvisere fram fornærmelser så er kroppslige trekk enkle å bruke som en fornærmelse. 

Figur 6 viser at fornærmelser rettet mot kropp og utseende jevnt over forekommer ganske 

ofte. Denne typen fornærmelser har sine topp-punkt i 2012 og 2016. I likhet med flere av de 

andre variablene kan det ha en sammenheng med økt popularitet og flere ferske deltakere. 

Slik som fornærmelser rettet mot mødre og damer, er fornærmelser rettet mot kropp enkle 

fornærmelser som kan være grove eller morsomme, slik at deltakeren får en umiddelbar 

respons fra publikum. I battlen mellom André Jensen og Droolian som ble lagt ut 26.04.11 har 

Droolian et helt vers som kun handler om hvor tynn André Jensen er; 

 

Du har blitt enda mere skinny i det siste, du må spise litt, din fitte. 

Du har ingen tid å miste. 

André var med som statist i Schindlers Liste. 

Du er født svak, har aldri toucha en grønnsak  

og NEI, det er ikke proteiner i nudler med kjøttsmak.226 

 

                                                 
225 YouTube. «INT vs. Fiska». Battlesno. 19.05.13 https://www.youtube.com/watch?v=WzVVg0Jxa7A hentet 

den 10.04.17 
226 Battlesno. Droolian vs. Andrè Jensen. (26.04.11) https://www.youtube.com/watch?v=_KeXNN1vqWg hentet 

den 10.04.17 

https://www.youtube.com/watch?v=WzVVg0Jxa7A
https://www.youtube.com/watch?v=_KeXNN1vqWg
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Det som helt åpenlyst er en stor den av den norske battlerap-scenen, er skryting av egne rap-

evner. Dette er ikke overraskende, da det er en sentral del av selve hiphop-kulturen å ville 

være best.  I nesten alle battles som har blitt analysert, ser vi at de minst en gang i løpet av 

rundene skryter av sine egne evner. Figur 7 viser at skryt av egne evner forekommer langt 

flere ganger enn de andre formene for selvskryt.  Skyt av egne evner er på sitt laveste i 2012 

og 2013 før det når et topp-punkt i slutten av 2013 og i 2014. Dette kan henge sammen med at 

det i starten var erfarne hiphopere og kjenninger av miljøet som battla – disse er kjent med at 

man skal være frampå og stole på egne evner i ringen. I 2012 og 2013 kom det som kjent 

mange nye fjes inn, mange som ikke var rappere i utgangspunktet. Dette kan ha en 

sammenheng med at det er færre forekomster av selvskryt. Det er ikke er like selvsagt for en 

fersk rapper som prøver seg i ringen. Som vi har sett tidligere i oppgaven er attitude et 

avgjørende element i hiphop-kulturen og i battlerap. Gjerne i form av en aggressiv fremtoning 

og selvskryt, hvor deltakerne viser frem skills og konkurrerer om å være best. Dette kan også 

være grunnen til at forekomstene øker igjen på slutten av 2013 og 2014. Årsaken til dette kan 

være at de som battla på denne tiden allerede har prøvd seg et par ganger i ringen og har fått 

større tro på egne evner. 

 

Bragging and boasting, known as braggadocio content, have always been an important 

part of hip-hop lyrics, and are an art form all in themselves. This type of content, 

combined with put-downs, insults, and disses against real or imaginary opponents, 

makes up the form known as battle rhyming.227 

 

                                                 
227 Edwards, Paul. How to rap: the art and science of the hip-hop MC. Chicago: Chicago Review Press, 2009. 15 



80 

 

 

Figur 7 – Skryt av eget rykte, opphav, ektehet og evner 

 

 Det er meg dama di har plakat av 

Å battle meg er som et napalmbad 

Jeg har det i kjeften som amalgam 

Du smaker asfaltkanten snart 

Send hele jævla BPM, jeg tråkker over kadavra 

DRM – rein maggi, abra – fuckings – kadabra!228 

 

Det som er interessant i denne grafen, er at det er utrolig mye mer skryting av egne evner enn 

noen av de andre variablene. Å skryte av hvor flink man selv er en viktig del av hiphopen-

kulturen. Eksemplet ovenfor er fra en battle mellom Pats One og Ormstunge. BPM gjengen til 

Pats One og DRM er gruppa til Ormstunge, og her ser vi at skryt av egne evner og tanken at 

en selv er den beste rapperen kommer godt frem. Samtidig ser vi at det er mye mindre 

skryting av eget utseende og rykte. Det forekommer en del skryt av eget opphav, spesielt i 

2012 og 2013, men ikke på langt nært like mye som det forekommer skryt av egne evner. I 

amerikansk hiphop-kultur er det vanlig å skryte av både opphav, ektehet og kroppslige trekk. 

                                                 
228228 YouTube. «SkeezTV Battles: Pats One vs. Ormstunge». Battlesno. 13.09.12 

https://www.youtube.com/watch?v=bLy5RVimI0w&t=338s hentet den 03.08.17 
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Det er her vi ser de største forskjellene mellom amerikansk og norsk hiphop. I USA har de en 

helt annen kultur for å fremsnakke seg selv. Det er landet hvor det er mulig å gå «fra rags to 

riches» så lenge du har spisse albuer, jobber hardt og tror på deg selv. I Norge har vi et helt 

annet utgangspunkt. Alle har mer eller mindre likt utgangspunkt, samme skolegang og de 

samme rettighetene når det kommer til utdanning. I tillegg er vi, enten vi vil det eller ikke, 

påvirket av janteloven i en viss grad; «Du skal ikke tro at du er noe».229 Janteloven er 

interessant som en motsetning til hiphop, fordi hiphop er en kultur basert på at man skal mene 

at en selv er bedre enn alle andre. Jeg er ikke den første som har nevnt janteloven i forhold til 

hiphop. I 2015 ble hiphopteatret Do Not Shine! satt opp på Nationaltheatret under SPKRBOX, 

en hiphopteaterfestival. I denne forestillingen utforsker aktørene (to slampoeter, en beatboxer, 

en dramatiker og en teaterinstruktør) sine egne personlige historier om janteloven gjennom 

hiphop-estetikken: 

 

Da Sandemose formulerte Janteloven i En flyktning krysser sitt spor i 1933 rørte han 

ved et sårt punkt hos nordmenn. Han rørte ved dette mørke mantraet som alltid 

summer bakerst i hodene våre, eller helt fremme på tungen vår, om og om igjen: – Du 

skal ikke tro du er noe! Dette mantraet kan virke som selve motsetningen til hiphop. 

Så hvordan kan i det hele tatt hiphop eksistere i et land hvor Janteloven står så sterkt 

som den gjør i Norge? Og hvordan er det på Island, eller i USA? Kunne kanskje noen 

ha trengt en litt større dose Jantelov?230 

5.3.2 Kvinnesyn og homohetsing 

 

I dette kapitlet har jeg sett på hyppigheten av fornærmelser rettet mot mødre, fornærmelser av 

damer og homohetsing. Dette har jeg gjort for å se på to ting; for det første om det faktisk er 

et like utbredt virkemiddel i norsk battlerap sammenheng, hvor mødre, kvinner og homofile 

har et annet utgangspunkt enn i marginaliserte nabolag i USA. For det andre for å kunne se på 

de eventuelle endringene som har skjedd i uttrykksformen ved at man publiserer på nett. I 

intervjudelen kommer det fram at denne typen vitser er mer vanlig i fristiling, hvor man ofte 

går for enklere vitser uten så mye oppbygging som har større effekt i et her-og-nå uttrykk. 

                                                 
229 Janteloven. I Store norske leksikon. 28.12.14. https://snl.no/Janteloven hentet den 09.09.17 
230 SPKRBOX. Samtale - Do Not Shine! + Slam! 10.09.15 

http://www.nationaltheatret.no/National+Upr%C3%B8vd+6.b7C_wRDK4b.ips hentet den 10.1017 

https://snl.no/Janteloven
http://www.nationaltheatret.no/National+Upr%C3%B8vd+6.b7C_wRDK4b.ips
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I denne oppgaven har jeg analysert 42 battles med til sammen 80 deltakere. Av alle de 80 

deltakerne, var kun én av dem kvinner. I hele SkeezTVs levetid har det kun vært fire damer i 

ringen. Battlerap, i likhet med hiphop-kulturen generelt, er en mannsdominert kultur. Innenfor 

norsk rap generelt har det også vært veldig få kvinner. Det har vært noen kvinner gjennom 

historien, men de kan dessverre telles på to hender. Kvinnesynet i hiphop-kulturen blir 

regelmessig kritisert og jeg har derfor også sett på hyppigheten av fornærmelser rettet mot 

kvinner. Her har jeg sett på fornærmelser rettet mot kvinner generelt og de fornærmelsene 

som er rettet mot spesifikke damer, som for eksempel kjærester og venner.  

 

I motsetning til for eksempel soulmusikken som vokste ut av den afro-amerikanske 

tilhørigheten til kirken, hvor kvinnelighet og følsomhet er en sentral del av miljøet, ble 

rapmusikkens kvinnesyn og verdisyn formet i gatene der de dominerende verdiene alltid har 

vært maskuline. Nelson George skriver at hiphopens konkurranselystne natur har, med noen 

få unntak, holdt kvinner utenfor. Det er noe pubertalt over hiphop-kulturen som gjør det klart 

at de fleste av utrykkene har som hensikt å tekke tenåringsgutter og at dette som regel 

ekskluderer kvinner fra dialogen.231 Dette ser vi også innenfor det norske battlerapmiljøet. 

Innholdsanalysen av SkeezTV-battles viser en jevn strøm av negative ytringer mot kvinner, 

ofte grove og seksualiserte fornærmelser, eller kommentarer om kropp og utseende. 

Av de 42 battlene jeg har sett på ble kvinner nevnt i en positiv sammenheng kun tre ganger, 

og den ene gangen var det fremført av en kvinnelig deltaker. 

 

  

                                                 
231 George. Hiphop America. 231 
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Figur 8 – Kvinnesyn og homohets 

 

Figur 8 viser også forekomster av fornærmelser rettet mot mamma. En skulle tro at morradi-

vitser var litt gammelmodig og at hiphop-kulturen har utviklet seg videre og forbi den litt 

enkle formen for fornærmelser. Men det har den altså ikke. Morradi-vitser forekommer 

regelmessig i norsk battlerap, gjerne sammen med et nedverdigende kvinnesyn eller bare som 

vomfyll fordi en deltaker har gått tom for ting å si og må fylle ut tiden. Som nevnt tidligere er 

morra di-vitser ansett for å være en litt billig taktikk, spesielt hvis deltakeren har fått mulighet 

til å forberede seg i forkant av en battle. Hvis en battler skal vinne noe på en vits rettet mot 

mødre, burde den være original og kreativ eller i en fristil. 

 

  Det er greit han kaller meg pappagutt 

Kan kalle meg hva du vil 

Så lenge morradi kaller meg pappa, gutt232 

 

Figur 8 viser at det jevnt over er et høyt antall fornærmelser mot mamma gjennom hele 

utvalget, med en topp i 2012. En forklaring på at det er en topp i 2012 kan være at det kom 

flere nye deltakere inn i SkeezTV-miljøet. Slike vitser er tradisjonelle tema innenfor battlerap 

                                                 
232 YouTube. «INT vs. Fiska». Battlesno. 19.05.13 https://www.youtube.com/watch?v=WzVVg0Jxa7A hentet 

den 10.04.17 
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og kan derfor forekomme hyppigere når det er ferske deltakere i ringen. Når det kommer til 

fornærmelser og vitser rettet mot mødre, såkalte «morra di-vitser», er det også interessant å se 

på når de ofte forekommer i løpet av en battle. Slike vitser er som nevnt en litt enklere form 

for battling som er mer vanlig i fristiling, og som ofte gir mer effekt i rommet enn på nett. Det 

vil være nærliggende å tro at når battlerap består av innøvde og forberedte vers, vil disse 

vitsene forekomme hyppigst i de siste rundene av en battle, fordi det da er større sjanse for at 

en deltaker har glemt noen linjer eller har litt tid til overs i rundene, og dermed kommer med 

vitser eller fornærmelser rettet mot mamma.   

 

«Morra di-vits» Runde 1 Runde 2 Runde 3 Sum (Alle tre 

runder) 

2011  1 av 6 0 av 6 2 av 6 3 av 18 

2012 8 av 32 8 av 32 8 av 32 24 av 96 

2013 3 av 25 5 av 25 8 av 25 16 av 75 

2014 2 av 10 3 av 10 3 av 10 8 av 30 

2015 1 av 4 1 av 4 0 av 4 2 av 12 

2016 0 av 3 0 av 3  0 av 3 0 av 9 

Tabell 1 – Forekomster av fornærmelser rettet mot mødre i alle tre rundene. 

 

I tabellen ovenfor ser vi at det fra 2011 til 2014 er flest forekomster av fornærmelser rettet 

mot mødre i den siste runden. I 2015 og 2016 ble det utgitt færre battles i forhold til de 

tidligere årene, noe som gir få resultater når datamaterialet blir organisert slik som dette. Vi 

ser likevel en tendens i de første årene som støtter påstanden om at slike fornærmelser oftest 

kommer senere i en battle. I 2013, da det var mange nye fjes i ringen, er det tydelig flest 

forekomster i siste runde. Dette støtter antagelsen om at nye battlerappere oftere tyr til morra 

di-vitser hvis de går tom for materiale. 

 

Det å gå personlig er på en måte noe ganske få baserer seg på, men noe alle veit at er 

et av våpnene som fins i veska da. Og det er ikke noe sånt, altså folk er så nice på å 

skrive bars og det ene ekskluderer ikke det andre. Man kan gjøre begge deler 

samtidig.233 

 

Fornærmelser og vitsing rundt seksuell legning forekommer regelmessig i det norske 

battlerapmiljøet. I grafen ovenfor (Figur 8) kan vi se at fornærmelser rettet mot legning er den 

                                                 
233 Grønvold, Nils. Intervju 
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fornærmelsen som forekommer nest hyppigst etter fornærmelser rettet mot kvinner.  I kapittel 

2.3.1 som tar for seg kvinnesynet og homofili i hiphop-kulturen kan vi se at homofobi henger 

sammen med det bildet som den amerikanske hiphop-kulturen har dannet av den 

hypermaskuline mannen. At det er negativt å være feminin mann, homofil eller kvinne henger 

sammen med denne fortellingen. At det forekommer i norsk battlerap henger i likhet med de 

fleste holdningene i hiphop sammen med det globale rammeverket til kulturen og hiphopens 

utspring fra en macho gatekultur. Da rapperen og battlerapperen Karsten Marcussen alias 

«Big Daddy Karsten» kom ut som homofil høsten 2016 møtte han både støtte og motstand i 

hiphop-miljøet. Det viste seg at det fortsatt lå latente homofobe holdninger i miljøet som til en 

viss grad kan komme av hiphopens maskuline utgangspunkt. Innenfor den amerikanske 

heteronormative forestillingen om hva maskulinitet er det mest nedverdigende en mann kan si 

til en annen mann er å bruke et nedverdigende skjellsord som oftest blir brukt om kvinner 

eller homofile. 

 

Hip hop-miljøet har lenge vært preget av en heteronormativ og macho stereotype. 

«Homo» har vært en svakhet, og ordet har heller blitt brukt for å disse sine 

motstandere i battles. Det har jeg til og med gjort selv.234 

 

Samtidig var det flere rappere som gikk ut og støttet Marcussen for å komme ut i et miljø som 

ikke er kjent for å være åpen for hverken homofile eller kvinner. I et intervju med NRK sier 

Marcussen at folk generelt aksepterer homofile, men at det sitter litt langt inne for hiphopen å 

akseptere; «Det handler om at vi er en ganske macho ungdomskultur. Noen må gå foran og ta 

støyten».235 Don Martin skrev et brev for å støtte Marcussen i å komme ut, og kaller homofili 

som det siste tabuet i hiphop-miljøet: 

 

Jeg har lyst til å si at du er modig, men jeg kvier meg litt for å si det, for det er flaut at 

det i 2016 fortsatt er noe man trenger å være bare for å fortelle verden om noe som 

ikke burde være noen deal i det hele tatt. Det burde ikke være noe samtaleemne. 

Jeg er en av mange som har venta lenge på at noen skulle stå fram som du gjorde, både 

                                                 
234 Nordvåg, Hanne Bernhardsen. «Å være homo ble sett på som en svakhet» Gaysir. 22.11.16 

https://www.gaysir.no/artikkel.cshtml?cid=18156 hentet den 08.11.17 
235 Bjørnskau, Hilde og Engelsvold, Sven Ole. “Big Daddy Karsten står frem som homofil rapper”. NRK. 

22.11.16 https://www.nrk.no/kultur/big-daddy-karsten-som-star-fram-som-homofil-rapper-1.13239610 hentet 

den 07.12.16 

https://www.gaysir.no/artikkel.cshtml?cid=18156
https://www.nrk.no/kultur/big-daddy-karsten-som-star-fram-som-homofil-rapper-1.13239610
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her i Norge og før det internasjonalt. For det har vært en svakhet med kulturen vår, 

som jo nettopp handler så mye om å representere hvem man er, at det har vanskelig for 

mange å få være hvem de er – helt. At det liksom har vært greit samtidig å være 

diskriminerende, hatefull, nedsettende om legning mens kulturen vår på alle andre felt 

handler om å slåss mot nettopp folk som vil holde andre nede.236 

 

Selv om et fåtall reagerte sa at homofili ikke har noe å gjøre i hiphop, var responsen på at 

Marcussen kom ut av skapet og ble Norges første åpent homofile rapper nesten utelukkende 

positiv. Flere etablerte hiphop-artister gikk ut offentlig og ga sin støtte til Marcussen. Dette er 

noe som per dags dato skiller Norge fra den amerikanske hiphop-kulturen, og som på alle 

måter er positivt å være vitne til. 

                                                 
236 Don Martin. Til Big Daddy Karsten.16.11.16 http://www.donmartin.no/big-daddy-karsten/ hentet den 

07.12.16  

http://www.donmartin.no/big-daddy-karsten/
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6 Konklusjon 

 

I denne oppgaven har vi sett på battleraps posisjon og utvikling i Norge. Basert på kvalitative 

intervjuer med nøkkelpersoner i miljøet har norsk battleraps historie blitt nedskrevet for første 

gang. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hva som har endret seg fra starten i 2000 

og frem til i dag, om publiseringer av battlerap på nett har ført til endringer i uttrykksformen 

og hvilken innflytelse mediene har hatt på sjangerutviklingen.  

 

I denne oppgaven har vi sett at battlerap som konkurranse startet i Norge med ligaen Str8 

Spittin’ som ble avholdt i år 2000 på utestedet Blå. På denne tiden var formatet fristiling over 

beats, altså improvisert rap. I 2002 kom battlerap-filmen «8 Mile» med Eminem i 

hovedrollen, og battlerap gikk fra å være relativt undergrunns til å bli kommersielt. Dette året 

var norsk battlerap så populært at årets Str8 Spittin’ fylte hele Rockefeller. Året etter hadde 

interessen dabbet av og arrangementet var tilbake på Blå. Etter Str8 Spittin var det et par 

battlearrangement fram til 2007, som 1st, 2nd og 3rd Round Knockout, men det var ifølge 

intervjuobjektene på internett og spesielt på forumene til hip-hop.no at battlerap holdt seg 

levende. I 2011 startet Oslo-ligaen SkeezTV å publisere battles på YouTube og det har de 

fortsatt med fram til dags dato. Formatet til SkeezTV sine rapbattles var ferdigskrevne og 

forberedte vers, uten beats i bakgrunnen.  

 

For å kunne kartlegge ulike holdninger og endringer som har skjedd innenfor norsk battlerap 

har det blitt utført en kvantitativ innholdsanalyse av battles som har blitt utgitt av SkeezTV på 

YouTube i tidsrommet 2011 til 2016.  

 

Et sentralt element gjennom denne oppgaven har vært å se på hiphop som et glokalt fenomen, 

og hvordan hiphop-kulturen utenfor USA bruker den amerikanske hiphopen som 

utgangspunkt til å skape sin egen versjon av uttrykksformen. Dette ser vi også innenfor 

battlerap, hvor både tema og holdninger innenfor uttrykksformen er hentet fra USA, men 

tilpasset til en viss grad Norge. I norsk battlerap snakker vi typisk ikke om ghettoen, men om 

vestkanten og østkanten – eller om du er fra en fattig eller rik familie. Voldelige trusler og 

voldsmetaforer forekommer hyppig, men som regel i form av en metafor for å være en flink 

battler. Bortsett fra én hendelse, som både ble blåst opp og beklaget, er ikke fysisk vold 
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tilstede i battlerap.  

 

Det kommer frem i oppgaven at battlerap, i likhet med andre uttrykksformer innenfor hiphop, 

følger internasjonale trender. Overgangen fra improvisert rap til ferdigskrevne vers var direkte 

inspirert av den amerikanske ligaen Grimetime. Denne ligaen ble også filmet og gitt ut på 

nett, og Grønvold bekrefter at overgangen også henger sammen med at ferdigskrevne vers 

funker best når battlerap skal publiseres på nett.  

 

Påvirkningen som medialiseringen har hatt på det tekstlige innholdet i uttrykksformen ser vi i 

selve oppbygningen av vers og hvordan man leverer fornærmelser og vitser. Deltakerne har 

fått mulighet til å skrive mer kompliserte tekster og med lengre oppbygning før man kommer 

til punchlinen. Dette henger sammen med at man ved å publisere på nett har fått flere 

muligheter som deltaker til å utfordre publikum, siden nye medier gir publikum nye måter å 

oppleve battles på. Overgangen til en mediert uttrykksform har ført til at deltakere nå kan 

prioritere om de vil prøve å vinne i rommet eller vinne på nett. Å vinne i rommet vil som 

oftest si at en vektlegger enklere vitser og punchlines som publikum kan oppfatte der og da. Å 

vinne på nett krever mer teknisk oppbygning og mer kompliserte punchlines, fordi seeren har 

mulighet til å høre battlen tydeligere, i tillegg til å spole og se battles om igjen.  

 

I kapittel 2.4 og kapittel 5.1.2 kan vi se at medialisering fremkaller en omforming av 

kulturelle praksiser. Gjennom en kvantitativ innholdsanalyse har jeg forsøkt å finne ut om 

publisering på nett-tv har hatt en effekt i seg selv på norsk battlerap, altså mediets betydning 

for uttrykksformen. I innholdsanalysen ser vi, i samsvar med det som kommer fram i 

intervjuene, at battlerap økte i popularitet i 2012 og nådde et topp-punkt i 2013, før det sakte 

men sikkert blir mindre aktivitet fram mot 2016. Dette ser vi ved å undersøke aktiviteten 

rundt publiserte battles i form av avspillinger, antall kommentarer og likes/dislikes (Figur 1, 2 

og 3). I oppgaven kommer det fram at den økte aktiviteten kan skyldes hyppige utgivelser av 

SkeezTV på YouTube, og deretter samarbeidet med VGTV i 2012. I innholdsanalysen ser vi 

også at gode battles gir økt aktivitet rundt utgivelsene. De battlene som blir stemplet som 

«classics» får ofte mange flere kommentarer og likes, i tillegg til flere avspillinger. Dette er på 

grunn av «replay value» - at battlen er så god at den tåler å bli sett flere ganger. Disse battlene 

har gjerne mer komplisert tekstlig innhold og oppbygninger som gjør at publikum oppdager 

og får med seg flere vinklinger når battlen blir sett flere ganger.  
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Da SkeezTV begynte å publisere battles i samarbeid med VGTV med serien «Grove 

Fornærmelser» måtte de forholde seg til Vær Varsom-Plakaten. Dette er en direkte påvirkning 

som mediet har hatt på uttrykksformen. De battlene som brøt med retningslinjene i Vær 

Varsom-plakaten, i form av for eksempel å nevne enkeltpersoner som ikke har godkjent å 

være med eller ved å nevne barn, måtte sensureres eller lagt ut på VGTV i det hele tatt.   

 

En følge av den økte populariteten til SkeezTV var at flere ville prøve seg i ringen. Dette har 

også ført til endringer i innholdet i battlene. Dette kan vi se i innholdsanalysen i form av 

eksempelvis økte tilfeller av tradisjonelle tema som stammer fra holdninger fra den 

amerikanske hiphopen. Slike tema er eksempelvis fornærmelser rettet mot mamma, voldelige 

trusler, fornærmelser rettet mot damer og fornærmelser rettet mot kroppslige trekk (Figur 5, 6 

og 8). 

 

Samtidig ser vi en nedgang i perioden 2012 til 2013 av skryt av egne evner. Dette har også 

mest sannsynlig en sammenheng med at det er ferske battlere i ringen som ikke nødvendigvis 

har en bakgrunn i hiphop. Som vi har sett i kapittel 2.3.2 og 5.3.1, er selvskryt en 

fremtredende del av hiphopens kultur og attitude. Vi ser også en økning i skryt av egne evner 

mot slutten av 2013 og i 2014, noe som kan tyde på at de battlerne som var ferske i 2012 nå 

har blitt mer trygg på seg selv og sine evner og dermed tør å skryte mer av seg selv. 

Når det kommer til selvskryt, som er en stor del av hiphopens attitude, kan vi se noen 

tendenser som skiller norsk battlerap fra den amerikanske, og som muligens er spesielt for 

Norge og Skandinavia. Figur 7 viser at skryt av egne evner som rapper forekommer meget 

hyppig. I alle battlene som har blitt analysert i utvalget forekommer skryt av egne evner minst 

én gang i hver runde fra begge deltakerne. I Figur 6 ser vi at fornærmelser rettet mot evner 

også forekommer i veldig stor grad gjennom hele perioden. Dette henger sammen med 

hiphopens-kulturens vektlegging av det å være best. Man skal mene at en selv er best, og da 

spesielt innenfor battlerap, hvor hele poenget er å fornærme motstanderen samtidig som man 

demonstrerer rap-egenskaper. «Det fleste rappere tror de er best. Det er litt som å være en 

bokser. Du kan ikke tro at alle er bedre enn deg hvis du skal få dette til».237 Samtidig viser 

Figur 7 også at skryt av egen kropp, opphav og rykte ikke forekommer i like stor grad som de 

                                                 
237 NRK. «Beefs & battles». Takin Ovah – Historien om norsk hiphop. 2017  
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andre variablene i innholdsanalysen. Her er det vært interessant å trekke fram janteloven som 

en mulig forklaring. Den amerikanske hiphop-kulturen som global hiphop baserer seg på og 

de holdningene innenfor denne kulturen handler om å skryte av seg selv og løfte seg selv opp 

som den beste. Denne holdningen er den rake motsetningen til Janteloven, som sier at; «du 

skal ikke tro at du er noe». Figur 7 viser at det i norsk battlerap ikke er like vanlig å skryte 

uhemmet av seg selv, i motsetning til hva man typisk finner innenfor den amerikanske 

hiphop-kulturen.  

 

Per dags dato er hiphopen allestedsnærværende. Selv om hiphopen har sine kontroversielle 

sider, som for eksempel dens avhengighet av store næringslivsaktører og dens tidvise 

forherligelse av asosiale tendenser, er den mer populær enn noensinne. Hiphopen har overlevd 

alle sine kritikere, samtidig som den stadig forandrer seg og utvider sitt publikum.238 

Battlerappen i Norge er per dags dato ikke like aktiv som i 2012, men den er ikke død. Det 

finnes fortsatt ligaer i både Oslo, Trondheim og Stavanger som holder det gående. Hva som 

blir neste høydepunkt for norsk battlerap gjenstår å se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
238 George. Hiphop Amerika. 13 
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Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

kjønn Casus avsp komm sted år TommelOPP TommelNED Tidlrap

1,00 1,00 7674 14 3,00 1,00 16 1 1,00

1,00 2,00 7675 14 3,00 1,00 16 1 1,00

1,00 3,00 8052 10 3,00 1,00 17 0 1,00

1,00 4,00 8052 10 3,00 1,00 17 0 1,00

1,00 5,00 9237 15 2,00 1,00 44 0 1,00

1,00 6,00 9237 15 2,00 1,00 44 0 1,00

1,00 7,00 10169 32 2,00 2,00 36 2 2,00

1,00 8,00 10169 32 2,00 2,00 36 2 2,00

1,00 9,00 10293 17 4,00 2,00 33 0 1,00

1,00 10,00 10293 17 4,00 2,00 33 0 1,00

1,00 11,00 10706 26 4,00 2,00 46 9 1,00

1,00 12,00 10706 26 4,00 2,00 46 9 1,00

1,00 13,00 13517 22 4,00 2,00 44 0 2,00

1,00 14,00 13517 22 4,00 2,00 44 0 2,00

1,00 15,00 5946 27 4,00 2,00 19 1 1,00

1,00 16,00 5946 27 4,00 2,00 19 1 1,00

1,00 17,00 7097 18 4,00 2,00 31 0 1,00

1,00 18,00 7097 18 4,00 2,00 31 0 1,00

1,00 19,00 9174 27 4,00 2,00 51 1 1,00

1,00 20,00 9174 27 4,00 2,00 51 1 1,00

1,00 21,00 24083 28 4,00 2,00 85 4 1,00

1,00 22,00 24083 28 4,00 2,00 85 4 1,00

2,00 23,00 9753 34 1,00 2,00 43 0 2,00

1,00 24,00 9753 34 1,00 2,00 43 0 1,00

1,00 25,00 7706 27 1,00 2,00 33 2 1,00

1,00 26,00 7706 27 1,00 2,00 33 2 1,00

1,00 27,00 11628 38 4,00 2,00 52 0 1,00

1,00 28,00 11628 38 4,00 2,00 52 0 1,00

1,00 29,00 8772 72 4,00 2,00 18 83 1,00

1,00 30,00 8772 72 4,00 2,00 18 83 1,00

1,00 31,00 17228 41 4,00 2,00 90 4 1,00

1,00 32,00 17228 41 4,00 2,00 90 4 1,00

1,00 33,00 9541 34 4,00 2,00 61 1 2,00

1,00 34,00 9541 34 4,00 2,00 61 1 1,00

1,00 35,00 10638 30 4,00 2,00 65 2 1,00

1,00 36,00 10638 30 4,00 2,00 65 2 1,00

1,00 37,00 23847 99 4,00 2,00 91 6 1,00

1,00 38,00 23847 99 4,00 2,00 91 6 1,00

1,00 39,00 19800 83 4,00 3,00 93 16 1,00

1,00 40,00 19800 83 4,00 3,00 93 16 1,00

1,00 41,00 5787 30 4,00 3,00 11 20 1,00

1,00 42,00 5787 30 4,00 3,00 11 20 1,00

1,00 43,00 18345 63 4,00 3,00 106 4 1,00

1,00 44,00 18345 63 4,00 3,00 106 4 1,00

1,00 45,00 13997 53 4,00 3,00 64 3 2,00

1,00 46,00 13997 53 4,00 3,00 64 3 2,00

1,00 47,00 18484 47 4,00 3,00 69 3 1,00

1,00 48,00 18484 47 4,00 3,00 69 3 1,00

1,00 49,00 21845 49 4,00 3,00 82 1 1,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

1,00 50,00 21845 49 4,00 3,00 82 1 1,00

1,00 51,00 32974 100 4,00 3,00 175 4 2,00

1,00 52,00 32974 100 4,00 3,00 175 4 1,00

1,00 53,00 9082 33 4,00 3,00 53 1 1,00

#NULL! 54,00 #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

1,00 55,00 17562 27 4,00 3,00 64 2 1,00

1,00 56,00 17562 27 4,00 3,00 64 2 1,00

1,00 57,00 19157 55 4,00 3,00 52 4 1,00

1,00 58,00 19157 55 4,00 3,00 52 4 1,00

1,00 59,00 10231 62 4,00 3,00 79 3 2,00

1,00 60,00 10231 62 4,00 3,00 79 3 1,00

1,00 61,00 14134 17 4,00 3,00 74 4 1,00

1,00 62,00 14134 17 4,00 3,00 74 4 1,00

1,00 63,00 16367 22 4,00 3,00 82 1 1,00

1,00 64,00 16367 22 4,00 3,00 82 1 1,00

1,00 65,00 9380 52 4,00 4,00 58 5 2,00

1,00 66,00 9380 52 4,00 4,00 58 5 1,00

1,00 67,00 23100 39 4,00 4,00 90 3 1,00

1,00 68,00 23100 39 4,00 4,00 90 3 1,00

1,00 69,00 10302 26 4,00 4,00 65 1 1,00

1,00 70,00 10302 26 4,00 4,00 65 1 1,00

1,00 71,00 6647 25 1,00 4,00 34 5 2,00

1,00 72,00 6647 25 1,00 4,00 34 5 1,00

1,00 73,00 12060 28 4,00 4,00 48 5 1,00

1,00 74,00 12060 28 4,00 4,00 48 5 1,00

1,00 75,00 4137 19 1,00 5,00 23 1 2,00

1,00 76,00 4137 19 1,00 5,00 23 1 2,00

1,00 77,00 13906 17 4,00 5,00 53 6 1,00

1,00 78,00 13906 17 4,00 5,00 53 6 1,00

1,00 79,00 4352 10 4,00 6,00 54 1 1,00

#NULL! 80,00 #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

1,00 81,00 10118 25 4,00 6,00 67 2 1,00

1,00 82,00 10118 25 4,00 6,00 67 2 1,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

merke gold_chain hoodie caps vinkling_runde1vinkling_runde2vinkling_runde3choke_runde1 choke_runde2

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 5,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 5,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 5,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 5,00 3,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 5,00 1,00 5,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 5,00 5,00 4,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

2,00 2,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 5,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 5,00 5,00 5,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 3,00 4,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 5,00 3,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 5,00 5,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 5,00 5,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 5,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 5,00 5,00 2,00 2,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 5,00 5,00 2,00 2,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

choke_runde3 rebuttles_runde1rebuttles_runde2rebuttles_runde3fevner_runde1 fevner_runde2 fevner_runde3 flegning_runde1flegning_runde2

1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00

1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

flegning_runde3frykte_runde1 frykte_runde2 frykte_runde3 fektehet_runde1fektehet_runde2fektehet_runde3fopphav_runde1fopphav_runde2

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00

1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 1,00 21,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00

2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

fopphav_runde3fkropp_runde1 fkropp_runde2 fkropp_runde3 morradi_runde1morradi_runde2morradi_runde3bitches_runde1 bitches_runde2

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00

2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00

1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00

1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

bitches_runde3 trusler_runde1 trusler_runde2 trusler_runde3 sevner_runde1 sevner_runde2 sevner_runde3 srykte_runde1 srykte_runde2

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00

2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

srykte_runde3 sektehet_runde1sektehet_runde2sektehet_runde3sopphav_runde1sopphav_runde2sopphav_runde3skropp_runde1 skropp_runde2

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

skropp_runde3 damer_runde1 damer_runde2 damer_runde3

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00



Appendix: Kvantitativ innholdsanalyse av utvalgte battles publisert av SkeezTV på YouTube

Datamateriale

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00

#NULL! #NULL! #NULL! #NULL!

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00


