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1 Inledning 
 
2007 års fjärde mest sålda bok (tredje mest sålda pocketbok) totalt sett var enligt 
branschtidningen Svensk Bokhandels årliga sammanställning Jens Lapidus spänningsroman 
Snabba Cash: Hatet, drivet, jakten.1 Eftersom den dessutom inte bara funnits tillgänglig i 
bokhandlar, utan även i kiosker, på bensinmackar och i mataffärer, så är den faktiska 
försäljningssiffran än större än den Svensk Bokhandel presenterat. Det borde vara i stort sett 
omöjligt att inte ha råkat på Lapidus omsusade debutroman, om inte i fysisk form så 
åtminstone i våra tidningar. 
 
Snabba Cash omnämns inte bara på kultursidorna, utan har blivit en form av symbol för den 
till synes eskalerande brottsligheten i Sveriges större städer. Efter ”Riccardomålet”, den 
mycket uppmärksammade episoden då en grupp ungdomar misshandlade en jämnårig kille till 
döds på Kungsholmen i Stockholm i oktober 2007, citerades en bekant till de inblandade: 
”Det är som i ’Snabba Cash’, de är trötta på det vanliga livet och söker kickar”.2 
 
Även förre justitieministern och nuvarande ordföranden för riksdagens justitieutskott, Thomas 
Bodström, har valt att använda sig av Lapidus roman som ett målande exempel i debatten 
kring läsning på fängelser: ”Om man läser en roman som ’Snabba Cash’ kan man få idéer till 
brott. Var går gränsen? Det är det som måste utredas först innan man ändrar lagen.”3 Dagen 
efter att Bodströms uttalande om Snabba Cash publicerats i Dagens Nyheter rymde en intagen 
vid Kirsebergsanstalten i Malmö genom att under en promenad på rastgården hoppa över 
muren.4 En av Lapidus romankaraktärer rymmer från fångvårdsanstalten i Österåker just 
genom att ta sig över muren. Huruvida rymlingen i Malmö läst och inspirerats av Snabba 
Cash vet jag givetvis inte, men det kom onekligen lägligt i den pågående debatten. 
 
En debutroman som får ett massivt genomslag i breda folklager, och så snabbt blir ett slags 
gemensam referenspunkt rörande samhällsbetraktelser, som fungerar för såväl vanliga 
ungdomar som högutbildade toppolitiker, hör inte till vanligheterna. Med tanke på det känns 
en studie av den samhällsbild Jens Lapidus förmedlar både relevant och intressant.  
 
Under våren 2008 har Lapidus själv vid ett par tillfällen uttalat sig i Dagens Nyheter om 
identitet och karaktärer. I artikeln ”Stockholms kön” från den 27/3 menar han exempelvis att 
Snabba Cash gestaltar ”machopersoner som befinner sig i en stad som premierar de 
våldsamma och aggressiva”, men framhåller också att karaktärerna har sidor som inte är lika 
macho, att de är komplexa.5 En månad senare uttalade sig Lapidus om klass och identitet i 
samma tidnings söndagsbilaga, och menade att klassdiskussionen börjar tappa kraft och att 
”det blir intressant vilka andra koder som skapar identitet och tillhörighet”.6 Jens Lapidus 
skildrar i Snabba Cash det våldsamma samhälle han beskriver i artiklarna, och de villkor för 
identitetsskapande som råder i det. 
 

                                                 
1 De tre romaner som sålt bättre är Stieg Larssons Millenniumtrilogi, där del ett och två också var de mest sålda 
pocketböckerna under året. 
2 Citatet återfanns bland annat i Östman, Karin (2008). ”De bråkade om en tjej”, Aftonbladet 2007-10-09. 
3 Hedtjärn, Erik (2008). ”Reglerna skärps för läsning i fängelset”, Dagens Nyheter 2008-01-14. 
4 Elfström, Josefine (2008). ”Intern rymde från Kirseberg-anstalten”, Kvällsposten 2008-01-16. 
5 Boda, Lisa (2008). ”Stockholms kön”, Dagens Nyheter, DN På Stan 2008-03-27, s. 6-9. 
6 Carlberg, Ingrid (2008). ”’Min nya bok är mörkare’”, Dagens Nyheter, DN Söndag 2008-04-27, s. 16-18. 
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1.1 Bakgrund 
 
Inom såväl forskning som undervisning inom olika litteraturinriktade discipliner är det 
mycket vanligt att fokus läggs på så kallad kanoniserad litteratur. Den litteratur som då åsyftas 
kan ofta vara en aning svåråtkomlig för det stora flertalet läsare, och är i regel del av en 
välansedd högkultur. Hit räknas så gott som aldrig spänningsromaner, samt ett fåtal andra 
genrer7, vilka heller alltså inte ges plats i skolsalarna. Likfullt har spänningsromaner bland de 
högsta nyttjandegraderna på många av landets bibliotek8 och ligger i topp på bokbranschens 
försäljningslistor.9 
 
Bibliotekarierollen, likväl som själva bibliotekets roll, diskuteras fortlöpande. En vanlig 
uppfattning är att bibliotekarien ska ha en folkbildande funktion och ett visst ansvar för vad 
människor läser.10 Max Horkheimer och Theodor Adorno, företrädare för den sociologiska 
Frankfurtskolan, skrev på 40-talet om populärkultur som ”den senliberala smakens till norm 
upphöjda och hotfullt påbjudna genomsnitt”,11 och menade att den inte kan vara berikande för 
kulturkonsumenten. Deras syn på populärkulturen12 som en industri har varit en viktig del av 
diskussionen sedan 40-talet, och är alltjämt stark. Justin O’Connor beskriver i sin artikel 
”Public and Private in the Cultural Industries” hur den statliga kulturpolitiken fick i uppdrag 
att säkerställa tillgången till vad som kom att betraktas som högkultur, till skillnad från den 
folkliga låg- eller masskulturen.13 Christer Hermansson, kulturchef i Strängnäs kommun, är 
inne på samma frågor när han i en debattartikel ifrågasätter hur de gemensamma 
skattepengarna ska användas på biblioteken.14 
 
Debatten kring populärkulturens och –litteraturens existensberättigande på biblioteken 
kommer sannolikt att leva vidare så länge det finns bibliotek. I egenskap av blivande 
bibliotekarie anser jag personligen inte att jag när jag börjar arbeta har någon rätt att tala om 
för användare vad de ska och inte ska läsa, om de inte uttryckligen ber mig om det. Det känns 
istället som min skyldighet att ha grundläggande kännedom om ett bredare spektrum av 
litteratur än enbart den som råkar vara kanoniserad, däribland exempelvis spänningsromaner. 
Som exemplet Snabba Cash har gjort tydligt ger denna genre dessutom i hög grad uttryck för 
en viss syn på vår samtid, som även den kan vara nyttig att känna till när man arbetar vid ett 
bibliotek. Jag vänder mig därmed emot den kultursyn som presenterats ovan, och väljer att 
använda det positivt laddade populärkulturbegreppet. 
 

                                                 
7 Då menar jag exempelvis fantasy (litteratur som utspelar sig i alternativa världar, exempelvis verk av J.R.R. 
Tolkien) och chick lit (litteratur som skildrar livet för unga storstadskvinnor, exempelvis verk av Marian Keyes). 
8 Se Medieplanering för Piteå Stadsbibliotek (2005) där nyttjandegraden  för genren var 5,0, Medieplan Gävle 
(2005) med nyttjandegraden 11,3 samt Medieplan 2007 Biblioteket Boden (2007) där nyttjandegraden var 6,7. 
Siffrorna kan jämföras med Kulturrådets rapport Folkbiblioteken 2006 (s. 20) där nyttjandegraden för samtliga 
media i hela riket anges ligga på 1,6. 
9 På Svensk Bokhandels totala topplista för 2007 är 12 av de 20 titlarna spänningsromaner, se SvB:s Årstopplista 
2007. 
10 En av de främsta och mest högljudda företrädarna för denna syn på bibliotekarierollen är Christer 
Hermansson, kulturchef i Strängnäs kommun, författare och debattör. Han uttrycker bland annat sin synpunkt i 
en debattartikel i Svenska Dagbladet; Hermansson, Christer (2008). ”Bibliotekarier – stå upp för litteraturen”, 
Svenska Dagbladet 2008-01-09. 
11 Horkheimer, Max & Adorno, Theodor ([1947] 1981). Kulturindustri. Upplysning som massbedrägeri, s. 158. 
12 Vilken de benämner masskultur, en kulturform som är avsedd att döva massorna och hålla dem i politisk 
omedvetenhet. Jag föredrar populärkultur eftersom det har en mer positiv syn på kulturkonsumenten. 
13 O’Connor, Justin (2002). Public and Private in the Cultural Industries, s. 16. 
14 Hermansson (2008). 
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Jag kommer att placera in mitt skönlitterära exempel i den samhälleliga kontext som 
moderniteten utgör, vilken har lett till att människor fått större möjligheter och friheter än 
någonsin tidigare, detta tack vare en rad bekvämligheter. Utbyggd infrastruktur har underlättat 
det fysiska förflyttandet från en plats till en annan, vilket har gett en aldrig tidigare skådad 
rörelsefrihet. Även den elektroniska infrastrukturen och alla de fördelar som telefonnät, 
Internet och liknande har burit med sig har underlättat livet för människor i arbetet och på 
fritiden. Fritiden i sig är i mångt och mycket en produkt av den moderna världens industriella 
landvinningar, och kanske den nymodighet som varit allra viktigast för att det jag studerar, det 
medvetna skapandet av identitet, skulle bli möjligt. Det moderna livet är ett liv i rörelse i en 
värld i ständig förändring.15 Det är inte bara miljöerna runt omkring oss som påverkas av den 
nya världsordningen, utan givetvis också våra levnadsförutsättningar. 
 

1.2 Snabba Cash 
 
För att även läsare av denna uppsats som inte tagit del av Snabba Cash ska ha en uppfattning 
om vad romanen handlar om följer här en kort resumé. 
 

JW är Stureplanskillen som säljer kokain på de hetaste inneställena. Han gör vad som helst för att 
nå dit han vill. 
 
Jorge är latinon som kan allt om koks och som går i land med en osannolikt tjusig rymning från 
Österåkersanstalten. Ingen kan k-branschen bättre än han. 
 
Mrado sköter indrivning åt bossen Radovan. Han drömmer om ett bra liv för sig och sin dotter, 
men det ligger riktigt långt borta. 
 
Den kriminella världens egen logik för de tre samman, och det kan bara sluta på ett sätt: en kamp 
om liv och död. Och varför, egentligen? För snabba cash.16 

 
De tre huvudkaraktärerna i Snabba Cash har hamnat i den kriminella världen på olika sätt, 
och har alla helt olika erfarenheter av den. Likfullt försörjer de sig alla på sin illegala 
verksamhet och känner sig ohjälpligt fast i den. 
 
JW flydde hemmet i Robertsfors som tonåring efter att hans syster försvunnit spårlöst och 
föräldrarna gått ner sig i sorgen över henne. Istället för att bo kvar där flyttar han in på 
Östermalm i Stockholm och är fast besluten att bli en del av det sociala livet kring Stureplan. 
För att kunna smälta in bland de ekonomiskt starka vänner han skaffar tvingas han göra stora 
uppoffringar och måste spela ett avancerat dubbelspel. 
 
Jorge sitter av ett fängelsestraff för narkotikabrott när han bestämmer sig för att göra en 
mycket våghalsig rymning. Väl ute tvingas han förändra sitt yttre med radikala metoder för att 
undvika att bli tagen av polisen och tillbakaskickad till Österåkersanstalten. Han säljer kokain 
för att försörja sig, och försöker samtidigt hitta ett sätt att hämnas på den falang inom den 
maffialiknande jugoslaviska Organisationen som både hotat hans syster och bär ansvaret för 
att han fick ett långt fängelsestraff till att börja med. 
 
Mrado är högt uppsatt inom den jugoslaviska Organisationen, vars mål är att kontrollera stora 
delar av Stockholms undre värld. Indrivningen och annan kriminell verksamhet varvas med 

                                                 
15 Berman, Marshall (1987). Allt som är fast förflyktigas, s. 13f. 
16 Lapidus, Jens (2007). Snabba Cash, Baksidestext. 
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bodybuilding, men det ohederliga levernet har lett till att han håller på att förlora rätten till 
umgänge med sin femåriga dotter. För honom har livet utvecklats till en svår balansgång 
mellan att vara den perfekte fadern Mrado och mördarmaskinen Mrado. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att studera hur representationer av identitetsskapande och -
omskapande konstrueras genom romankaraktärerna i Jens Lapidus Snabba Cash. Jag vill se 
vilka medel de använder, och hur dessa processer relaterar till föreställningarna om det 
moderna samhället. Jag kommer för detta att utgå från sociologen Anthony Giddens teorier 
kring identitetsskapande i det moderna samhället, och ställa dem mot hur karaktärernas 
agerande beskrivs. Jag är också intresserad av att se hur de skapar och återskapar sin 
maskulina identitet, och att i detta avseende se till skillnader och likheter mellan de karaktärer 
jag studerar. De frågeställningar jag kommer att arbeta utifrån för att få reda på detta är: 
 

- Vilka likheter och skillnader finns i hur karaktärerna definierar sig själva som män? 
 
- Kan den kriminella livsstilen ses som en markör för, eller skapare av, maskulin 

identitet, och i så fall hur? 
 
- På vilket/vilka sätt kommer den moderna samhällskontexten, med särskilt avseende på 

liberalismen, till uttryck i romankaraktärernas identitetsskapande? 
 
För att finna svar på mina frågeställningar kommer jag att göra en litteratursociologisk 
textanalys av romanen. Jag kommer att ställa de representationer av identitetsskapande och –
omskapande jag hittar i Snabba Cash mot den samhälleliga kontext moderniteten utgör, och i 
synnerhet mot liberalismen, dessa bägge kommer att presenteras närmare i metodkapitlet. 
 

1.4 Urval och avgränsningar 
 
När jag läste igenom Snabba Cash första gången slogs jag av att mycket av handlingen 
bygger på att karaktärerna skapar sig själva och formulerar sina egna levnadsvillkor i någon 
mån. Romanen utspelar sig i vår samtid och är i många avseenden realistisk, vilket fick mig 
att börja fundera över det min uppsats undersöker: Kan en människa skapa sin identitet, och 
hur går man då tillväga? Hur inverkar samhället på det skapandet? Jag valde att studera 
fenomenet i exemplet Snabba Cash och kan därmed bara dra slutsatser rörande bokens 
samhälle. Då den tillkommit i och utspelar sig i samtiden och ger sken av att vara realistisk 
anser jag ändå att den säger något om förutsättningarna för identitetsskapande i det nutida 
samhället. 
 
Jag har valt att fokusera på de tre huvudkaraktärer som Snabba Cash följer; JW, Jorge och 
Mrado. Mitt val beror främst på att de tre genomgående står i centrum av texten. De är 
dessutom de enda karaktärer som beskrivs mer än relativt ytligt, och är därmed de enda som 
kan vara underlag för en riktigt fruktbar analys. Jag kommer i viss mån att beröra 
bikaraktärer, men bara i de fall där de interagerar med någon av huvudkaraktärerna på ett för 
analysen viktigt sätt. 
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1.5 Disposition 
 
I kapitel 2 kommer jag först att presentera den kontext och den ideologi jag valt att ställa mitt 
skönlitterära exempel emot. Därefter kommer jag att redogöra för min teoretiska grund, och 
kort presentera de olika teorier som jag i min uppsats utgår ifrån. I detta kapitel presenteras 
även den tidigare forskning som finns på området. 
 
I kapitel 3 kommer jag att redogöra för den metod jag valt och kort om hur jag tillämpar den. I 
detta kapitel förklarar jag också hur min tolkning kommer att gå till. 
 
Kapitel 4 innehåller det resultat jag kommit fram till, kombinerat med min analys av 
resultatet, strukturerat utifrån sex stycken teman. 
 
I kapitel 5 redovisar jag mina slutsatser, tillsammans med tillhörande diskussion. 
 
Kapitel 6 innehåller en sammanfattning av uppsatsen. 
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2 Teori 
 
För att söka svar på mina frågeställningar har jag valt att utgå ifrån 
masskommunikationsforskaren Stuart Hall, sociologen Anthony Giddens och 
maskulinitetsforskaren R.W. Connell, och har genom dessa tre byggt den teoretiska grund, för 
vilken jag redogör nedan. I detta kapitel kommer jag också att integrera en redogörelse för 
den tidigare forskning som finns inom mitt ämnesområde. Övergripande forskning kommer 
jag att presentera allra först, medan forskning som mer specifikt anknyter till någon av de 
teoretiker jag använder presenteras i anknytning till respektive teori. 
 
I detta kapitel kommer jag efter tidigare forskning att presentera den samhälleliga kontext och 
den ideologi jag valt att analysera mitt valda skönlitterära exempel utifrån; modernitet och 
liberalism. De teman jag analyserar Snabba Cash utifrån, som kommer att presenteras senare, 
syftar till att visa hur romanen relaterar till dessa kontexten och till ideologin. De bägge är inte 
idémässigt på samma nivå, då moderniteten mer är en uppfattning om och av världen i stort 
medan liberalismen är en av flera mer specifika ideologier som kan ingå under moderniteten. 
Jag anser moderniteten vara en förutsättning för att liberalismens uppfattning om 
individcentrerat tänkande ska fungera. 
 

2.1 Tidigare forskning 
 
Ämnet litteratursociologi har enligt Johan Svedjedal, svensk professor i ämnet, kommit att 
betraktas som en skandinavisk specialitet, då det här har utvecklats institutioner inom 
inriktningen.17 Litteratursociologin i Sverige har sin institutionella bas vid Uppsala 
Universitet, och det är främst där som svensk forskning inom ämnet bedrivs. I dagsläget rör 
forskningen främst ämnets tredje inriktning, litteratursystemet, vars studieområde är 
litteraturens yttre villkor och de sociala förutsättningarna för litteraturframställning.18 Det 
finns dock en handfull standardverk inom ämnet, som är väl värda att nämna. Antologin 
Litteratursociologi, sammanställd av tidigare litteratursociologiprofessorn Lars Furuland och 
den nuvarande, Johan Svedjedal, ger en mycket bred och utförlig ingång till ämnet. Den 
innehåller såväl en presentation av ämnet i sig, och texter som ger exempel på vad den 
litteratursociologiska forskningen kan inrymma.19 En minst lika grundläggande antologi på 
ämnet är Litteratursociologi: En antologi20 som satts samman av Erland Munch-Petersen, 
tidigare professor i litteratursociologi vid Biblioteksskolan i Köpenhamn. Nämnda tre forskare 
har, tillsammans med Rolf Yrlid, med sin mångsidiga forskning och de decennier de vigt åt 
ämnet kommit att bli giganter inom det litteratursociologiska fältet. Nämnas bör också att den 
litteratursociologiska forskningen har något annorlunda inriktning i andra delar av världen.21 
Jag har valt att bara ta upp den skandinaviska forskningstraditionen här, då det endast är inom 
den jag funnit intressanta och givande uppslag. 
 
Då mitt studieobjekt är en populärkulturell spänningsroman har jag funnit vissa svårigheter 
med att hitta liknande forskning inom det litteratursociologiska fältet. Inom det 
                                                 
17 Svedjedal, Johan (1997). Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden, s. 69 
18 http://www.littvet.uu.se/lsoc/index.htm 
19 Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. (1997). Litteratursociologi. 
20 Munch-Petersen, Erland, red. (1995). Litteratursociologi: en antologi. 
21 Svedjedal (1997), s. 70f. 
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litteratursociologiska perspektiv mitt uppsatsämne tillhör har forskningen de senaste åren varit 
starkt begränsad, och tidigare studier har i första hand rört kanoniserad litteratur. Mycket av 
den forskning som rör populärkulturen och dess verk och fenomen har istället kommit att 
bedrivas av aktiva inom kulturvetenskap eller cultural studies, då dessa discipliner oftare 
behandlar samtida ämnen, jämfört med mer traditionella discipliners förkärlek för det 
historiska och bekräftat beständiga. Exempel på den tidigare forskning som bedrivits inom 
dessa områden, och som jag också i varierande grad använder i min analys är Ove Sernhedes 
forskningsrapport AlieNation is My Nation22, Thomas Johanssons artikel What’s Behind the 
Mask? Bodybuilding and Masculinity23, Ulf Mellströms artikel Teknik, intimitet och 
manlighet24 samt Claes Ekenstams forskning kring känsloyttringar i En historia om manlig 
gråt25. 
 

2.2 Modernitet 
 
Min utgångspunkt är att placera nutiden och vårt kontemporära samhälle inom moderniteten, i 
enlighet med sociologen Anthony Giddens. Han avgränsar tidsperioden genom att tala om den 
industrialiserade världen, men betonar att det inte bara är industrialiseringen som 
kännetecknar ett modernt samhälle utan att det är en av flera möjliga institutionella 
dimensioner.26 Moderniteten medför också en särskild typ av själv- och världsuppfattning, där 
ingenting längre uppfattas som beständigt. Istället upplever vi oss själva och världen som 
obeständiga och utbytbara, att allt som är fast förflyktigas, ett resonemang som sociologen 
Marshall Berman lånat av Karl Marx.27 Eller som sociologen Zygmunt Bauman väljer att 
beskriva det, som lätt och flytande.28 
 
Moderniteten har också medfört en förskjutning från ett samhälle där kollektivet stått i 
centrum till ett där allt kretsar kring individen. Vi är inte längre i första hand en del av en by 
eller en ätt, utan enskilda individer. Vi har själva möjlighet att påverka våra liv i en 
omfattning som inte var möjlig i förmoderna samhällen, och med möjligheterna har ett ökat 
ansvar följt. Som Giddens framhåller sker förändringar i samhällsstrukturer och socialt liv 
dessutom mycket snabbare och i större omfattning än tidigare.29 
 
Moderniteten är en epok utan klara avgränsningar i vare sig tid eller rum. Berman menar att 
det moderna livet började växa fram i västra Europa under början av 1500-talet, men utan 
egentlig struktur. Från 1700-talets slut, i och med revolutioner i Frankrike och Amerika och 
den industrialiseringsprocess som inleddes, menar Berman att moderniteten var ett faktum. 
Den politiska osäkerheten gav ett instabilt samhälle och den ombytlighet som kännetecknar 
epoken blev påtaglig för människor i allmänhet.30 Somliga menar att moderniteten är förbi 
och att vi nu lever i ett postmodernt samhälle, som skulle vara en reaktion på det moderna. 
Giddens resonerar om ett senmodernt samhälle där de moderna tendenserna håller på att avta 
eller förändras, men jag väljer att kort och gott benämna det modernitet. Detta då det är 

                                                 
22 Sernhede, Ove (2002). AlieNation is My Nation. 
23 Johansson, Thomas (2002). What’s Behind the Mask? Bodybuilding and Masculinity. 
24 Mellström, Ulf (2003). Teknik, intimitet och manlighet. 
25 Ekenstam, Claes (1998). En historia om manlig gråt. 
26 Giddens, Anthony (1997). Modernitet och självidentitet, s. 24. 
27 Berman (1987), s. 332ff. 
28 Bauman, Zygmunt (2000). Liquid Modernity, s. 1-15. 
29 Giddens (1997), s. 25f. 
30 Berman (1987), s. 14f. 
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övergripande kännetecken för moderniteten jag valt att fokusera på. Det föränderliga och 
osäkra samhälle Berman illustrerar känns fortfarande aktuellt. Det är en sådan samhällelig 
kontext jag anser att vi lever i, och därmed också som Snabba Cash tillkommit i, skildrar samt 
läses i.  
 

2.3 Liberalism 
 
Inom moderniteten ryms en rad ideologier som sinsemellan har olika samhällssyn, bland de 
mest framstående märks socialism, kommunism och liberalism. Liberalismens starka fokus på 
den enskilda individens frihet och rättigheter fick mig att vilja studera just den ideologin i 
exemplet Snabba Cash.  
 
Det finns ingen entydig definition av vad liberalism som ideologi innebär, och betydelsen har 
också förändrats något över tid. Det kan beteckna individens lycka och välbefinnande som 
politikens mål, en hög värdering av tanke- och yttrandefrihet eller rent utav främst ses som en 
ekonomisk doktrin som förespråkar ett fritt näringsliv. Ideologin utgår i sig från de 
upplysningstankar som var populära från slutet av 1600-talet och ett par sekel framöver, där 
förnuftet premierades och den enskilda individens frihet värnades. Liberalismen är dock i 
likhet med andra ideologier inte en konstant idékonstruktion, utan den är under ständig 
förändring, och tankarna anpassas i enlighet med samhällets utveckling.31 
 
De liberala tankarnas spridning bidrog också till att ståndssamhällets tidigare så tydliga 
gränser mellan de olika sociala skikten började luckras upp. Detta medförde en överklass som 
successivt tappade makt och inflytande och inte åtnjöt samma särställning som adeln brukat 
göra, en borgarklass som fick nya möjligheter att avancera i den sociala hierarkin och äga 
kapital, samt en explosionsartat växande arbetarklass till följd av den begynnande 
industrialiseringen. Det blir dessutom möjligt att förflytta sig mellan olika samhällsklasser, 
och liberalismen arbetar för att människors naturliga likhet ska beaktas. Ingen ska värderas 
högre än någon annan.32 
 
Liberalismen förknippas i hög utsträckning med ekonomiska frågor, och nationalekonomin 
har ibland kallats för den ekonomiska liberalismen.33 Det hade varit fullt möjligt och troligtvis 
även mycket givande att studera den liberala ideologins ekonomiska aspekter i fallet Snabba 
Cash, men jag har valt att bortse från dem. Jag kommer istället att koncentrera mig på den 
enskildes frihet och valfrihet, och de individualistiska dragen hos liberalismen. Jag kommer 
också att lyfta fram den möjlighet att påverka sin sociala ställning som liberalismen bidragit 
till att skapa. 
 

2.4 Begrepp 
 
Jag kommer i min analytiska del att använda mig av en rad begrepp som är hämtade från de 
teoretiker jag valt att utgå ifrån. De mest centrala begreppen samt hur jag kommer att använda 
dem i uppsatsen kommer jag att redogöra för nedan. Jag kommer att inleda med att presentera 
Stuart Halls representationsteori, därefter ge en kort introduktion till Anthony Giddens 

                                                 
31 Liedman, Sven-Eric (1993). Från Platon till kommunismens fall: De politiska idéernas historia, s. 168f. 
32 Ibid., s. 169. 
33 Ibid., s. 168. 
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resonemang kring självet och självidentitet för att avsluta med en kort redogörelse för R.W. 
Connells teori kring maskulin identitet. 
 
Utöver dessa tre teoretiker kommer jag i analysen att hämta stöd hos en rad övriga forskare 
för att underbygga enskilda slutsatser. Jag kommer att använda kulturstudieprofessorn Ove 
Sernhede för resonemang kring utanförskap hos individer uppvuxna i storstadsförorter med 
dåligt rykte. Thomas Johansson, även han professor i kulturstudier, kommer att användas i ett 
avsnitt om manliga bodybuilders. Jag kommer använda den brittiske sociologen Sean Nixon 
för ett resonemang om flera parallella maskuliniteter, och Ulf Mellström, professor i ämnet 
genus och teknik, för ett avsnitt om mäns relation till bilar och motorer. Till sist kommer jag 
att referera till idéhistorikern Claes Ekenstams teorier om manlig gråt. 
 

2.4.1 Representationer 

 
Stuart Hall, kommunikationsforskare och en av förgrundsfigurerna inom Cultural Studies-
fältet, kritiserar traditionen att se kommunikation som något linjärt som rör sig från en 
avsändare till en mottagare och bibehåller samma betydelse hela vägen. Han menar istället att 
ett meddelande eller tecken kodas av sin avsändare, och att denne har en tanke kring hur 
tecknet ska läsas av mottagaren. Mottagaren å sin sida kan medvetet eller omedvetet läsa och 
tolka tecknet på ett helt annat sätt, beroende av de intellektuella, sociala och fysiska 
förutsättningar denne har. En mottagares tolkning kan, enligt Hall, aldrig överensstämma 
fullständigt med avsändarens.34 Tecknet är en form av representation av verkligheten, där 
avsändaren har försökt lägga in koder som mottagaren ska kunna avläsa så ”korrekt” som 
möjligt. Dock avläses det representerande tecknet alltid i en samhällelig kontext, vilket tillför 
tolkningsmöjligheter som avsändaren inte kunnat förutse. 
 
Halls resonemang är viktiga för min analys av Snabba Cash, då en roman alltid är en 
representation av verkligheten, och dessutom är uppbyggd av representationer av olika 
fenomen. För att kunna tolka ett skönlitterärt verks syn på samhället, vilket är vad den 
inriktning inom litteratursociologin jag arbetar inom främst ägnar sig åt, måste man analysera 
de representationer som avsändaren/författaren använder sig av. 
 
Hall skiljer också på koder som är denotativa och konnotativa, där denotationen handlar om 
tecknets bokstavliga, språkliga betydelse. Konnotationen är något vidare, och inbegriper även 
de associationer tecknet förmedlar till mottagaren.35 Det är för min analys tecknens 
konnotationer som är intressanta, då de även kan berätta något om den samhälleliga kontext i 
vilken tecknen befinner sig. Den franske filosofen och semiotikern Roland Barthes talar om 
konnotativa teckens betydelse för en skönlitterär text som verklighetseffekten. Med det menar 
han bland annat att det är små, till synes obetydliga detaljer i en text som ger den en känsla av 
verklighet, och att detaljerna inte ska betraktas som utfyllnad, utan som att de samverkar till 
att bygga upp en atmosfär.36 Jag kommer att undersöka representationer av maskulinitet i 
romanen, och genom dem studera hur den moderna och den liberala ideologin kommer till 
uttryck i Snabba Cash. 
 

                                                 
34 Hall, Stuart (1999). Kodning och avkodning, s. 229f. 
35 Hall (1999), s. 232. 
36 Barthes, Roland (1980). Virkelighetseffekten. 
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2.4.2 Självet och självidentitet 

 
Anthony Giddens presenterar i sin Modernitet och självidentitet (1997) begreppet självet, 
självidentitet, vilket jag kommer att använda mig av i min analys. Självet, och därmed också 
vår självidentitet, avgörs inte av yttre påverkan, utan är något vi själva skapar och omskapar 
på egen hand och i interaktionen med andra människor. Självidentiteten är, något förenklat, 
hur en människa uppfattar sig själv. Att omforma denna identitet är inte bara en möjlighet 
som finns, utan snarast en nödvändighet. Genom att kritiskt reflektera över vem man är och 
den bild man förmedlar av sig själv förändrar vi också vår självidentitet, en praktik som 
Giddens refererar till som det reflexiva projektet. Vi skapar vår egen biografi, det vill säga en 
fortgående och sammanhängande berättelse om vem vi är. Vår identitet återfinns inte i hur vi 
beter oss eller hur andra uppfattar oss, utan i den berättelse om oss själva som vi skapar. Att 
veta vad vi har bakom oss och var vi är på väg härnäst ger oss en känsla av vilka vi är. Den 
biografin kan innehålla fiktiva drag, men de får inte vara alltför omfattande om vi vill ha en 
fortsatt möjlighet att kunna interagera med människor omkring oss, eftersom vi i biografin 
måste innefatta och behandla yttre händelser som påverkar oss.37 
 
En faktor som är grundläggande för självets välmående är den ontologiska tryggheten, en 
känsla av att vara trygg och ha en given plats i världen. Denna trygghet byggs upp från det att 
vi är små barn och kontinuerligt under vår levnad, och baseras i stor utsträckning på rutiner. 
Det finns en rad saker av både universell och personlig karaktär som kan påverka den 
ontologiska tryggheten i negativ riktning, med osäkerhet och eventuella livskriser som följd. 
En naturkatastrof, om den så inträffar i en helt annan del av världen, kan exempelvis påminna 
oss om vår egen dödlighet. En sjukdomsdiagnos kan på ett liknande vis få oss att vakna upp 
ur den trygga dvala vi lever i.38 Ett av de mest signifikanta dragen i den moderna världen, 
jämfört med tidigare epoker, är dess föränderlighet. Det är i dagens samhälle inte ovanligt att 
människor flyttar ofta, byter jobb och gör andra radikala förändringar i sitt liv. Känslan av 
trygghet hinner därför aldrig växa sig lika stark som under förmoderna epoker. 
 
Som Giddens påpekar är det också möjligt för oss att upprätthålla olika bilder av oss själva 
utåt i olika situationer, eller sektorer som han kallar det. Vi väljer alla en livsstil39, mer eller 
mindre medvetet, och får genom den riktlinjer för hur vi ska leva i praktiken. Behovet av att 
välja livsstil har vuxit fram tillsammans med moderniteten, då den ökade mängd möjligheter 
som nu finns ger oss valfrihet. Detta är i sig viktigt för självidentiteten, då vi inte längre i 
samma utsträckning föds till ett tämligen förutbestämt leverne där arbete, familjeliv och 
dylika delar av livet var nära förbundna med varandra. Hela vårt liv behöver dessutom inte 
rymmas inom en väl avgränsad och uttalad livsstil. Vi kan ägna oss åt aktiviteter vissa kvällar 
i veckan som inte överensstämmer med hur vi lever på dagtid eller vad vi gör andra kvällar. 
Detta påverkar främst vår biografi och därigenom också vår självidentitet, men det ger oss 
också en möjlighet att förmedla olika bilder av oss själva i olika sammanhang.40 
 
Ett annat viktigt element i Giddens teorier är det han väljer att benämna det rena förhållandet. 
Ett sådant förhållande behöver inte ha en romantisk karaktär, utan kan lika gärna beteckna en 
relation mellan två mycket nära vänner. Det är inte heller socialt eller ekonomiskt beroende, 
utan handlar istället om det utbyte de två inblandade personerna har av varandra. I ett 

                                                 
37 Giddens (1997), s. 10, 68f. 
38 Ibid., s. 48-55. 
39 Här syftar ordet livsstil på en uppsättning praktiker en individ följer, vilket inte bör sammanblandas med hur 
det ibland används i exempelvis marknadsföring. 
40 Giddens (1997), s. 101ff. 
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förhållande som är rent uppskattar parterna varandra oberoende av yttre faktorer, och det 
bygger på att det finns en stark tillit parterna emellan. För att en så stark tillit ska kunna 
byggas upp krävs fullkomlig ärlighet och öppenhet mellan de bägge inblandade.41 
 
Då Giddens kommit att bli något av en auktoritet inom identitetsstudier har mycket av den 
forskning som angränsar till mitt ämnesområde, som främst består av magisteruppsatser 
skrivna vid Högskolan i Borås, helt eller delvis hans verk, framför allt Modernitet och 
självidentitet som teoretisk grund. Bland dem märks ett fåtal som också behandlar 
representationen av karaktärers identitetsskapande i skönlitterära verk med en 
litteratursociologisk ansats. Dessa har bidragit med idéer och tips på vidare läsning under 
inledningsfasen i mitt arbete. Den uppsats som ligger närmast min ämnesmässigt är Jonas 
Larssons Frihetens Bakgård: En litteratursociologisk studie om självets identitetsvåndor i det 
senmoderna samhället.42 Larsson har som studieobjekt valt fyra unga, svenska författares 
debutromaner. Marit Hammarland och Anna Hasselblad har en liknande infallsvinkel, men 
har riktat in sig på att studera hur gruppen ungdomars identitetsskapande representeras i 
skönlitterära verk.43 Karin Antonsson gick 2007 upp med en magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap där hon diskuterar identitet i parrelationer med Giddens som teoretisk 
utgångspunkt.44 Utöver dessa exempel, som får sägas ta ett ganska allmänt grepp på 
identitetsproblematiken, har det också skrivits en rad uppsatser på ämnet med ett uttalat 
genusperspektiv. Ett par av dessa har varit av intresse, och presenteras senare i detta kapitel. 
 

2.4.3 Maskulinitet 

 
En aspekt av identitet som blir tydlig i Snabba Cash är genusidentitet, närmare bestämt 
maskulinitet eftersom romanens huvudkaraktärer är män. Jag uppfattar maskulinitet som ett 
kulturellt uttryck för en social kategori, ett genus. Alla kulturer har genuskategorier, men alla 
inbegriper inte konceptet maskulinitet. Att en ”man” beter sig maskulint sker efter sociala och 
kulturella normer för maskulint beteende. Genusidentiteten är något som individen hela tiden 
skapar och återskapar, genom sina handlingar, tankar och reaktioner, i samverkan med det 
omgivande samhällets uppfattningar om genus. Genus är inte en stabil identitet, att se könet 
som föränderligt är en viktig del i konstruktionen av maskulinitet/maskuliniteter. Eftersom 
genus är föränderliga är hegemonin också historiskt föränderlig utifrån vilken grupp som äger 
tolkningsföreträde, och även har makt att institutionellt och kulturellt understödja en 
maskulinitet.45 
 
Dynamiken i R.W. Connells modell rörande hegemonisk maskulinitet (1999) ligger i att han 
undviker snäva kategorier och istället tillåter ett kontinuum av variabler inom två vida 
analytiska dimensioner. Den första dimensionen relaterar till ett genusspektra mellan 
maskulinitet och femininitet, där män dels relateras till kvinnor och femininiteter, dels 
(kanske i än högre grad) till andra män och maskuliniteter. Den andra analytiska dimensionen 
är ett kontinuum mellan auktorisering och marginalisering. Utifrån detta kontinuum värderas 

                                                 
41 Giddens (1997), s. 109-122. 
42 Larsson, Jonas (2005). Frihetens bakgård. En litteratursociologisk studie om självets identitetsvåndor i det 
senmoderna samhället. 
43 Hammarland, Marit & Hasselblad, Anna (2005). ”Nån måste väl veta vem man är”. En studie av hur svenska 
ungdomar skapar identitet i sju svenska ungdomsromaner. 
44 Antonsson, Karin (2007). ”Han har diskhandskar. Rosa.”. En litteratursociologisk analys av kärlekstemat i 
genren chick lit, exemplet Mossvikenfruar: Chansen av Emma Hamberg. 
45 Connell, R.W. (1999). Maskuliniteter, s. 55ff. 
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och positioneras andra ekonomiska, sociala och kulturella faktorer som påverkar 
maskuliniteten; bland annat klass, etnicitet, ålder och fysisk kropp. Variationerna av 
maskulinitet förhåller sig till den hegemoniska maskulinitet som uppstår genom en kulturellt 
överenskommen genuspraktik som svarar mot de krav som patriarkatet möter för att 
legitimera sig självt, systemet är alltså självbärande.46 
 
De flesta män, eller rent utav alla, uppfyller inte den hegemoniska maskulinitetens krav utan 
tillhör det stora flertal som i vardagen befinner sig i en förhandlingsrelation: till idealbilden, 
till kvinnor och femininitet och till andra män och maskuliniteter. De är delaktiga i systemet 
för hegemonisk maskulinitet genom att de som män kulturellt överordnas kvinnor. Män med 
en underordnad maskulinitet uppfattas som omanliga, såsom homosexuella eller män med 
andra ”feminina” konnotationer. Dessa män är utsatta för ett kulturellt förtryck eftersom de 
gentemot hegemonin representerar den polära motsatsen till maskulinitet, femininitet.47 
 
Den hegemoniska maskuliniteten rör alltså en idealbild, byggd på föreställningar om hur en 
”riktig man” ska vara, vilka vanligen förmedlas av masskulturen och med tiden uppfattas som 
sanningar. Den sanna maskuliniteten förväntas utgå från manskroppen, och vara genetisk. 
Connell ger en rad exempel på egenskaper som ses vara typiskt manliga: ”aggression, 
familjeliv, tävlingslusta, politisk makt, hierarki, revirtänkande, promiskuitet och lusten att 
bilda herrklubbar.”48 
 
Även Connell är flitigt använd av magisteruppsatsförfattare i biblioteks- och 
informationsvetenskap, men förekommer förvånansvärt sällan i just litteratursociologiska 
studier. Ett undantag är Kristian Schultz magisteruppsats Där män är män? – maskulina 
subjektspositioner i Michael Moorcocks fantasyromaner, där Connells teori om hegemonisk 
maskulinitet appliceras på en karaktär i en serie fantasyromaner.49 Sandra Olofsson hämtar 
också hon sin teoretiska utgångspunkt från Connell till uppsatsen Pojkars 
maskulinitetsskapande i samtida skönlitterära ungdomsböcker, och fokuserar som titeln 
antyder på hur pojkar skapar en maskulin identitet.50 
 

2.4.4 Tillämpning av teori 

 
Jag har valt dessa teorier för deras respektive tillämplighet på mitt material och för mitt syfte, 
samt för att de samverkar för att fånga olika aspekter av mina frågeställningar. För analysen 
används teorierna med olika grad av konkretion. Jag kommer i första hand att studera 
representationer, då det är vad en roman är uppbyggd av. Jag studerar representationer av 
samhället, och jämför dem med den kontext det moderna samhället utgör. Därutöver studerar 
jag också representationer av identitetsskapande och skapande av maskulin identitet. 
Representationsteori kan alltså sägas vara ett mer grundläggande tolkningsverktyg, nära 
förknippat med de ekvivalenskedjor jag använder mig av i analysen, även om jag givetvis 
också använder samma synsätt i min mer övergripande tolkning. För att få en bild av hur 
dessa representationer relaterar till moderniteten ställer jag dem mot Giddens teorier om 
skapande av självidentitet i det senmoderna samhället. Detta gör jag genom att se hur det 

                                                 
46 Connell (1999), s. 55ff. 
47 Ibid., s. 95-105. 
48 Ibid., s. 69-71. 
49 Schultz, Kristian (2006). Där män är män? – maskulina subjektspositioner i Michael Moorcocks 
fantasyromaner. 
50 Olofsson, Sandra (2007). Pojkars maskulinitetsskapande i samtida skönlitterära ungdomsböcker. 
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reflexiva projektet, den ontologiska tryggheten, livsstilar och det rena förhållandet gestaltas i 
Snabba Cash. Här studerar jag alltså hur mer processuella komplexa fenomen kan beskrivas 
och brytas ned. För att konkretisera och avgränsa denna nivå av studien kommer jag utöver 
allmänt identitetsskapande främst analysera hur maskulin identitet skapas, med hjälp av R.W. 
Connells teori om hegemonisk maskulinitet. Den betecknar en idealbild för hur en man bör 
vara, och placerar in män i ett system där de mäts mot andra män och mot kvinnor. Jag 
kommer att använda det genom att titta på hur män mäts gentemot varandra i romanen. 
 
Detta kommer också att jämföras mot den samhälleliga kontext som moderniteten utgör, och 
mot del liberala ideologin. 
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3 Metod 
 
För genomförandet av min undersökning har jag valt en textanalytisk metod, närmare bestämt 
en ideologianalys. Denna metod används företrädelsevis i fall där uttalade politiska ideologier 
figurerar, men är även användbar i andra fall som behandlar idésystem. Begreppet ideologi är 
komplext och har genom historien givits en rad olika betydelser. För att undvika 
begreppsförvirring ska jag därför börja med att kort redogöra för hur jag använder det. 
 
Ordet ideologi förknippas vanligtvis med politik, där det rör sig om ett partis eller en rörelses 
idémässiga utgångspunkt, men detta är ingen nödvändighet. En auktoritet på ideologiområdet 
är idéhistorikern Sven-Eric Liedman, och i texten Om ideologier resonerar han kring vad en 
ideologi är och vad som kännetecknar den, och han väljer att i grunden definiera en ideologi 
som ”ett system av idéer”. Det är det Liedman refererar till som ett neutralt ideologibegrepp, 
”ett system av åsikter, tankar, föreställningar, värderingar, attityder”, som jag kommer att utgå 
ifrån i mitt analytiska arbete.51 
 
En annan viktig poäng Liedman gör är att alla mänskliga handlingar kan avvinnas en 
betydelse, som i sin tur kan prövas mot ideologin.52 Handlingar ska i det här sammanhanget 
förstås som allt en människa, i grupp eller individuellt, säger eller gör. Detta innebär i 
praktiken att vi får en möjlighet att tolka och pröva även outtalade idéer mot den aktuella 
ideologin. Allt som resulterar av medvetna mänskliga handlingar kan i princip tolkas 
ideologiskt. 
 
Slutligen skiljer Liedman mellan det manifesta och det latenta i ideologin,53 och menar att en 
givande analys bör studera båda dessa delar. Genom detta kan man synliggöra de latenta 
dragen i en ideologi. När man analyserar ideologier i objekt som har liten eller rent utav ingen 
manifest del, såsom ”en schlager, en målning eller en myndighets beslut”, blir det bärande för 
analysen att man lyfter fram det latenta.54 Samhällsvetarna Göran Bergström och Kristina 
Boréus presenterar en kompletterande tolkningsmöjlighet av ideologibegreppet ”som 
beteendemönster, eller social praktik” och menar att man i detta hänseende kan studera enbart 
handling för att undersöka ideologi.55 Jag kommer att studera karaktärernas handlande såväl 
som deras tankar och fysiska förutsättningar, och tar därför fasta på Bergström och Boréus 
tolkning. 
 
En möjlig väg att gå när man gör en ideologianalys är att relatera den text man studerar till 
den omgivande kontexten, det vill säga det samhälle i vilket den kommit till. Det är dock 
viktigt att inte stirra sig blind på kontexten, då det verkliga studieobjektet är kopplingen 
mellan text och verklighet. Bergström och Boréus betonar även de vikten av att se både till 
ideologins manifesta yta och dess latenta del för att även se vad som sägs men inte explicit 
utskrivs.56 Detta kommer att vara viktigt i analysen av mitt skönlitterära exempel, då det ger 

                                                 
51 Liedman, Sven-Eric (1989). Om ideologier, s. 9f. 
52 Ibid., s. 12. 
53 Denna uppdelning går att likna vid den Hall och Barthes gör mellan denotativt och konnotativt. Det manifesta 
är det synliga och konkreta, i likhet med det denotativa. Det latenta och det konnotativa är underliggande och 
outsagt. 
54 Liedman (1989), s. 23-27. 
55 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys, s. 151. 
56 Bergström & Boréus (2000), s. 165. 
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mig utrymme att studera exempelvis handlingsmönster hos karaktärerna, och inte bara stirra 
mig blind på vad som konkret skrivs. Jag kommer också att söka efter implicita kopplingar till 
kontexten. 
 
Då det inte är partipolitiska, eller andra tydligt uttalade, ideologier jag kommer att studera i 
det skönlitterära materialet kommer jag i ett första skede få ägna mig åt att identifiera vad som 
är ideologiskt betecknande för olika former av identitetsskapande. Här kommer jag att ta fasta 
på Bergström och Boréus beskrivning av en ideologi som en uppsättning idéer, i mitt fall 
kring identiteter och identitetsskapande. 
 

3.1 Tolkning 
 
För att på bästa sätt tydliggöra för läsaren hur jag tolkat olika situationer i romanen, och 
varför jag tolkat dem som jag gjort, kommer jag att använda mig av ekvivalenskedjor. Bruket 
av sådana är vanligast förekommande inom den diskursanalytiska traditionen, men jag finner 
dem tillämpliga och givande även i mitt fall och har därför lånat och anpassat metoden till 
min ideologianalytiska uppsats. Begreppen ideologi och diskurs är snarlika, och de tar båda 
fasta på socialt skapade föreställningar förmedlade genom språket. Ideologibegreppet är dock 
lite vidare, och inrymmer utöver språk också handling. Ekvivalenskedjor, vilka jag kommer 
att skriva mer om nedan, tjänar till att ge min tolkningsprocess en transparens som tillåter 
läsaren att i någon mån följa mina tankebanor och förhoppningsvis också förstå varför jag 
gjort de tolkningar jag har gjort. 
 
Utan att lägga alltför stor vikt vid diskursanalytisk terminologi ska jag presentera en del 
begrepp som är nödvändiga för att förstå ekvivalenskedjor och deras fördelar vid studiet av 
identitet. Till att börja med talar man om mästersignifikanter, eller nodalpunkter. Ett exempel 
på en mästersignifikant i en identitet, som dessutom är viktigt i min analys, är ”man”. 
Begreppet man har i sig ingen egentlig innebörd, men det finns inom olika ideologier57 en 
mängd föreställningar kring vad en man är och vad han gör, vad som är manligt. Det ger i sin 
tur uppfattningar om vad som inte är manligt, alltså vad begreppet man inte är förenligt med. 
Det är sammanlänkningen av de tecken som inom en ideologi anknyter till 
mästersignifikanten och ger den mening som är en ekvivalenskedja.58 Ett angivet exempel är 
hur mästersignifikanten ”man” förknippas med ”styrka” och ”fotboll”, medan ”kvinna” 
förknippas med ”passiv” och ”stickning”.59 Dessa allmänt vedertagna föreställningar kring 
begreppet man ger en idealbild som fungerar som ett slags instruktion för hur en man ska 
vara. Den som inte lever upp till denna bild kan av samhället ses som mindre manlig.60 
 
Dessa tankar går väl ihop med Stuart Halls representationsteorier, då de tecken som nämns 
ovan är vad som utgör representationen av en identitet. Det är som människa möjligt att 
påverka sin identitet och den bild man förmedlar av sig själv genom att framhäva olika inom 
diskursen bestämda tecken, vilket också ger oss möjlighet att omskapa representationen av vår 
identitet. Vi kan dessutom definiera oss själva som medlem av en grupp människor, 
exempelvis utifrån etnicitet, yrke, sexuell läggning eller intresse, och vilken definition vi 

                                                 
57 Winther Jørgensen och Phillips talar här om diskurser, men jag väljer att använda dessa analogt med ideologier 
och använder därför istället ideologibegreppet här. 
58 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod, s. 50. 
59 Bracher (1993), enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 50. 
60 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 50. 
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väljer beror ofta på sammanhanget.61 Tanken om att definiera sig själv olika i olika situationer 
anknyter också till Anthony Giddens resonemang kring livsstilssektorer.62 Om man, för att ta 
ett exempel, arbetar som advokat om dagarna men en kväll i veckan ägnar sig åt att spela 
innebandy definierar man sig just den kvällen kanske hellre som medlem av gruppen 
innebandyspelare än som medlem av gruppen advokater, även om man är båda delarna. 
 
Jag kommer i min analys inte att använda mig av de diskursanalytiska begrepp jag presenterat 
ovan, utan hämtar istället liktydiga begrepp från de teorier jag presenterat för att hålla mig till 
en genomgående terminologi. Istället för att tala om mästersignifikanter eller nodalpunkter 
kommer jag således att tala om representationer som ges mening av konnoterande tecken. 
Rent praktiskt kommer jag alltså att urskilja de representationer jag kommer att analysera 
närmare, förklara hur jag tolkat dem och med hjälp av de konnoterande tecknen förklara 
varför jag har tolkat det just så. Jag kommer att presentera mina ekvivalenskedjor inom 
parentes direkt i texten, i anslutning till den tolkning jag avser förtydliga med kedjan. 
 

3.1.1 Tillämpning av metod 

 
Jag kommer att undersöka vilka representationer av maskulinitet som görs i Snabba Cash, och 
genom dem studera de ideologier jag valt; modernitet och liberalism. Utifrån de drag av dessa 
ideologier jag finner i romanen kommer jag att göra en koppling till den kontext i vilken 
romanen kommit till. Jag kommer att dela upp min analys utifrån olika teman, vilka 
presenteras sist i detta kapitel, som valdes efter den första genomläsningen av Snabba Cash. 
Vid denna första grundliga genomläsning bar jag med mig de teoretiska tankegångarna in i 
läsprocessen, vilket i stor utsträckning påverkat mitt val av teman. Tillsammans ger de en god 
bild av karaktärernas arbete med att skapa och omskapa sin självidentitet, och de belyser 
processerna ur olika synvinklar. Dessa teman syftar till att visa hur Snabba Cash relaterar till 
ideologierna modernitet och liberalism, och den kontext de utgör. De tolkningar jag gör i min 
analys kommer jag att beskriva med hjälp av ekvivalenskedjor, för att göra min 
tolkningsprocess mer transparent. Dessa kedjor är uppbyggda utifrån representationsteorins 
tankar om konnotation, och består av en rad associationer. Mina ekvivalenskedjor kommer att 
se ut ungefär som detta exempel: (boxning = våldsamt = fysiskt krävande = manligt). 
 

3.2 Analysteman 
 
I nästa kapitel kommer jag att analysera Snabba Cash utifrån sex stycken olika teman: 
Utseende och intryck, Styrka, Makt och pengar, Man bland män, Manligt och omanligt samt 
Familj. Dessa teman valdes efter en första genomläsning och ger tillsammans en tämligen 
heltäckande bild av karaktärernas strävanden för att skapa och omskapa sina identiteter. I 
Utseende och intryck fokuseras, som namnet antyder, karaktärernas yttre och den bild de vill 
förmedla till omvärlden. I Styrka är det den fysiska kroppen som står i centrum, och i Makt 
och pengar studerar jag makthierarkier och ekonomiska förutsättningar och hur dessa relaterar 
till varandra. Man bland män handlar om hur män agerar i grupp, och vad det säger om deras 
maskulina identitet. Manligt och omanligt har en snarlik inriktning, men rör mer allmänt vad 
som anses vara manligt och inte. Det avslutande temat, Familj, fokuserar på karaktärernas 
familjerelationer och deras syn på sin roll i familjegemenskapen.

                                                 
61 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 51. 
62 Giddens (1997), s. 104. 
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4 Resultat och analys 
 

4.1 Utseende och intryck 
 
En av de allra första saker som avslöjar någonting om vem en person är, är vårt yttre. Genom 
klädstil, frisyr och andra yttre attribut förmedlar vi ett budskap till människor runt omkring 
oss, och vi kan genom detta på ett mycket handgripligt sätt påverka det budskapet. Vill vi att 
människor ska uppfatta oss på ett speciellt sätt bör vi välja kläder, smycken och liknande som 
förmedlar just det. Vårt yttre kan med andra ord säga mycket om vår identitet, och den vi ser 
oss själva som. För att använda Halls terminologi är våra kläder tecken som bäraren har en 
tanke kring vad de ska säga om honom/henne, kläderna är kodade med ett visst budskap. 
Förhoppningsvis avkodar en betraktare budskapet på det sätt som avsändaren tänkt sig, och 
budskapet är överfört utan större svårigheter.63 Kläder och andra yttre detaljer kan också 
användas för att förstärka den maskulina identiteten. En man kan genom att klä sig i typiskt 
manliga kläder, till exempel kostym och slips, betona sin manlighet och bättre leva upp till 
den idealbild den hegemoniske mannen utgör. 
 

4.1.1 Fysiskt utseende 

 
Det fysiska utseendet fungerar ofta som en faktor för acceptans. När vi möter främmande 
människor har vi sällan mycket annat än deras yttre att bedöma dem utifrån innan vi haft en 
möjlighet att samtala med dem. I vissa situationer blir det första intrycket avgörande för om vi 
väljer att inleda en konversation eller inte, och vi sållar således bort människor baserat på 
deras yttre när de förutfattade meningarna får råda. Om vi vill ha större chans att få göra ett 
djupare intryck kan det hjälpa att passa in i sammanhanget. Detta blir tydligt i fallet JW. För 
att passa in och accepteras av sina nya vänner måste han se rätt ut, tala rätt samt ha rätt 
kunskapsmässigt och kulturellt kapital.64 Om han och hans smak avviker alltför mycket från 
deras passar han inte in, då är han inte som dem. Utan rätt attribut, intressen och drömmar 
skulle risken för att hans nya vänner skulle ifrågasätta hans bakgrund vara större. Genom att 
han smälter in och försöker vara precis som dem finns det inte lika stor anledning att 
ifrågasätta hans historier och uppsåt. 
 
När JW utvärderar den första månadens kokainförsäljning och de intäkter det gett ser han de 
första konkreta tecknen på att god ekonomi underlättar den livsstil han eftersträvar. Han håller 
22000 kronor i sin hand, ”och då hade han ändå festat som Paris Hilton fyra helger i rad och 
på det kunnat köpa sig en Canali-kavaj”.65 Trots att han lever det liv han eftersträvar, där han 
inte behöver hålla igen för att ha råd att följa med ut om helgerna, får han pengar över och kan 
lägga undan till framtida inköp. Han gläds också åt att kunna gå till samma frisörer som sina 
nya vänner, istället för att, som tidigare, klippa sitt hår själv.66 
 

                                                 
63 Det finns givetvis exempel på grava förbistringar i denna form av identitetsförmedling, då stilar, plagg och 
symboler i vårt föränderliga samhälle bytt innebörd, men jag finner ingen anledning att uppehålla mig mer vid 
det då det inte är aktuellt i mitt studieobjekt. 
64 ”Kulturellt kapital” är en term myntad av Pierre Bourdieu, men jag använder inte termen på riktigt samma vis 
som honom. Jag avser med kulturellt kapital den kunskap och de åsikter personen har om kulturella verk och 
fenomen. 
65 Lapidus (2007), s. 99. 
66 Ibid., s. 100. 
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Jens Lapidus och en rad andra samtida författare använder varumärkesnamn och liknande för 
att orientera läsaren på en social och kulturell karta, vilket är ett effektivt sätt att koda sitt 
budskap. Exemplet ovan med Canali-kavajen ger läsare av Snabba Cash en hint om det 
kostsamma men stilfulla liv JW eftersträvar. Kodningen är mest lyckad om romanens läsare 
känner till märket Canali och har en uppfattning om dess anseende och prisklass, men även en 
oinsatt läsare kan genom sammanhanget dra slutsatsen att det är ett fint märke. 
 
Mycket av det JW gör när han väl har ekonomi för att börja leva så som han tidigare gett sken 
av att leva tycks vara för att legitimera sig själv som medlem av överklassen och likvärdig 
med sina vänner, snarare än för att han verkligen vill göra dessa saker själv. Exemplet med 
frisörerna är bara ett i raden, och redan tidigt konstaterar JW att de unga män han umgås med 
har koll och att de vet ”hur man klär sig, hur man för sig, hur man agerar lämpligt. De kunde 
knepen för att få uppmärksamhet. Få brudar. Få tillgång till livets goda – dygnet runt”.67 JW 
vill vara en av dem, och genom att kunna spendera som dem och ha samma vanor blir han 
mer trovärdig, han eftersträvar autencitet. Vid ett tillfälle uttrycks också explicit att han 
känner sig som en minivariant av sin vän Nippe, som figurerar som ett slags mål.68 När JW 
avslutat sin shoppingrunda i London är han inte mest exalterad över att ha nya kläder, utan ser 
dem snarare som ”[t]roféer att visa upp för boysen hemma ...”69 (troféer att visa för boysen = 
bevisa sin smak och koll = legitimering = chans till acceptans). 
 
Det finns olika sätt att passa in, och JW byter i viss mån stil beroende på sammanhanget. När 
han är i Stockholm klär han sig i sina dyrbara märkeskläder och anammar den stilen fullt ut. 
När han ska åka hem till Robertsfors för att besöka sina föräldrar har han däremot valt en mer 
nedtonad klädstil: ”JW kamouflerade sig i samma stil som många: Acne-jeans, Superlative 
Conspiracy-collegetröja och halvdassiga Adidas-joggingskor. Han smälte in. Passade inför 
mötet med föräldrarna.”70 Vid det tillfälle som beskrivs har JW inte träffat sina föräldrar på 
mer än ett halvår,71 och de känner inte till något om hans nya ekonomiska förhållanden. Att 
som student med bara studiemedel och förmodad lön från extrajobbet som taxichaufför 
komma hem med kläder värda tusentals kronor skulle kunna väcka föräldrarnas misstankar. 
Dessutom skulle JWs nya dyrbara vanor kunna öka klyftan mellan honom och föräldrarna, 
som båda har högst ordinära arbeten och troligtvis även högst ordinära löner. Han vill möta de 
förväntningar som föräldrarna har på honom, vilket tydliggörs när han redogör för mötet: 
”Försökte slappna av. Se glad och avspänd ut. Som han borde.”72 Efter vistelsen i Robertsfors 
konstaterar JW också att det har varit skönt att kunna ”glida omkring i vilka traskläder som 
helst”.73 Att vara hemma har gett honom en trygghet som han sällan eller aldrig känner i 
Stockholm, och som han inte heller verkar vilja erkänna inför sig själv. 
 
När JW till sist skaffat sig sin BMW, sin bostadsrätt centralt i Stockholm, gjort sig ett namn 
på Stureplan och utökat sitt kontaktnät känner han äntligen att han börjar närma sig sitt mål 
och att han lever på näst intill samma villkor som sina vänner. Vad som fattas är lyxiga 
möbler att inreda den nya lägenheten med, något som får vänta tills den förestående stora 
kokainimporten är klar. Först när han kan göra det kan JW ”[b]li i linje med sin egen bild av 
sig själv”.74 Med andra ord är det inte bara den sociala biten och att kunna passera för en 
                                                 
67 Lapidus (2007), s. 23. 
68 Ibid., s. 121. 
69 Ibid., s. 316. 
70 Ibid., s. 234. 
71 Ibid., s. 229. 
72 Ibid., s. 235. 
73 Ibid., s. 265. 
74 Ibid., s. 426. 
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jämlike i sin nya bekantskapskrets som är viktigt för JW, utan han vill verkligen leva det livet 
i dess helhet och själv kunna betrakta sig som en av dem (sin egen bild av sig själv = 
verkligen vara en av dem och inte bara låtsas). JW vill att hans nya sociala position ska vara 
en självklar del av hans självidentitet, både för honom och för andra. 
 
Under en episod i Snabba Cash vill både Mrado och JW få tag på Jorge, Mrado för att tysta 
och hota honom, och JW för att erbjuda honom skydd och en chans att tjäna pengar. Då de 
båda följer efter Jorge på olika kollektiva färdmedel, ännu obekanta med varandra, reflekterar 
de likfullt över den andres närvaro, utifrån dennes utseende. När Mrado får syn på JW i en 
tunnelbanevagn på väg mot Stockholms ytterområden beskriver han honom som ”[e]n 
malplacerad Stureplanskille”.75 JW å sin sida hade redan tidigare lagt märke till Mrado, och 
ansåg honom vara en ”enorm man” som ”uppfyllde samtliga krav för klassiskt 
juggegangsterutseende”.76 Både Mrados och JWs tolkning av den andre baseras både på 
kläder och kroppsbyggnad, och de lägger märke till varandra för att de inte passar in. För att 
riktigt effektivt ha kunnat skugga Jorge utan att väcka misstankar skulle de båda ha behövt 
försöka smälta in lite mer i omgivningen, och inte vara uppseendeväckande på något sätt. För 
Mrado hade det kunnat vara svårt, då han är lång och muskulös och drar blickar till sig oavsett 
var han befinner sig. Däremot hade han troligtvis verkat mindre misstänkt om han låtit bli att 
komma till platsen i sin lyxbil, vilket är vad JW först reagerar över.77 JW hade förmodligen 
väckt mindre uppmärksamhet om han inte varit lika exklusivt klädd, och på så vis inte fått 
Mrados misstankar riktade mot sig. 
 
Jorge förändrar sitt utseende radikalt efter flykten från fängelset, för att minska risken att bli 
igenkänd. Genom en sådan förändring får han en viss trygghet, och en större möjlighet att visa 
sig ute bland folk. Första steget är att odla skägg, permanenta håret och färga det mörkare. 
Dessutom försöker han byta gångstil och förställa rösten, vilket är en något svårare 
förändring. Jorge resonerar kring svårigheten i att förändra rörelsemönster och liknande som 
är djupt rotade vanor, och deras betydelse för igenkänning.78 Han smörjer till en början också 
in sig med brunkräm, men får med tiden möjlighet att sola solarium istället.79 Efter att han 
värvats av JW knäcks hans näsa för att göra förändringen ännu större.80 Trots den radikala 
förändringen tar det lång tid för Jorge att lära sig lita på sitt nya utseende, och det händer att 
människor känner igen honom i alla fall.81 När han väl kunnat lämna Sverige och har 
undkommit polisen en gång för alla väljer han att gå tillbaka till sitt gamla utseende, vilket i 
sig är en trygghet.82 
 
Utseendet är ohjälpligt en viktig del av vår identitet, och en del som vi lär oss att identifiera 
oss med. En drastisk förändring av utseendet kan innebära en känsla av främlingskap inför 
den person vi ser i spegeln, vilket också händer Jorge. När han första gången möter bilden av 
sitt nya jag beskriver han det som en variant av sig själv, vilken han betraktar med en viss 
sorgsenhet.83 Det nya utseendet är en förutsättning för att han ska kunna undgå att bli 

                                                 
75 Lapidus (2007), s. 189. 
76 Ibid., s. 194f. Mrados yttre beskrivs i övrigt mest utifrån hans vältränade kropp och hans utövande av 
bodybuilding, vilket jag kommer att resonera kring i avsnitt 4.2, och jag kommer därför inte att ta upp det närmre 
här. 
77 Lapidus (2007), s. 194. 
78 Ibid., s. 91. 
79 Ibid., s. 92. 
80 Ibid., s. 223. 
81 Ibid., s. 306. 
82 Ibid., s. 471. 
83 Ibid., s. 222. 
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igenkänd, men jag uppfattar inte att Jorge tar det till sig och infogar det i sin biografi och sin 
identitet. Därmed blir det inte mer än en mask (en variant av Jorge = han, fast ändå inte = en 
förklädnad = inte en del av självidentiteten). 
 

4.1.2 Härkomst 

 
I de kapitel i Snabba Cash som handlar om Mrado betonas ofta hans serbiska härkomst, och 
den blir viktig i beskrivningen av honom. Han lyssnar på serbisk musik,84 äter serbisk mat85 
och röker med ”slavisk stil”.86 Han sympatiserar med Serbien, och har under 90-talet försvarat 
landet fysiskt i krig.87 För Mrado blir det etniska ursprunget en mycket viktig del av hans 
identitet, och han definierar sig själv som serb i alla lägen. På samma vis beskrivs Jorge ofta 
genom att mätas mot vad som är chilenskt. Beroende på situation talar han med mer eller 
mindre chilensk accent och han börjar fundera alltmer kring sitt chilenska arv.88 Precis som 
för Mrado är det en viktig del av hans identitet, och chilenare är något han kan definiera sig 
själv som. På den punkten skiljer de sig mycket från JW, som så gott han kan försöker gömma 
och glömma sin härkomst, och inte vill kännas vid sina rötter alls. Dels överensstämmer inte 
JWs bakgrund med det liv han föreställer sig, dels kan det för en person som inte själv är född 
i landet eller har föräldrar som inte är födda i landet bli viktigt att betona sin härkomst för att 
inte känna att man tappar bort sitt ursprung.89 
 
Jorge upplever sig som chilenskättad ung man från Sollentuna vara dömd på förhand av 
samhället, och som att de valmöjligheter som omtalas inte alla gånger är tillgängliga för 
honom: ”var detta förutbestämt? Kunde inte en vanlig shunne från ett Stockholmsghetto ta sig 
längre än till k-langning?”90 När han tillsammans med en vän bestämmer sig för att gå ut i 
Stockholm känner han sig återigen dömd på förhand: ”Blattarna, längst ner, med tur kunde de 
tigga sig till tillträde.”91 Både genom sitt utseende och att inte ha rätt social bakgrund känner 
sig Jorge borträknad, redan innan han fått en chans att bevisa sin duglighet. Sociologen Ove 
Sernhede har i sin AlieNation is My Nation följt en grupp unga män i Göteborgsförorten 
Hammarkullen, ett område som demografiskt har stora likheter med stockholmsförorterna. 
Han menar att känslan av utanförskap och att vara dömd på förhand är vanlig och 
komplicerad. ”[A]tt vara utpekad som andra klassens medborgare bara för att man bor i ett 
visst område, leder till behov av att försvara den egna stadsdelen och den egna identiteten 
...”92 För att få respekt från omvärlden väljer många att medvetet leva upp till den bild av 
farliga förortsungdomar som medierna skapat och spritt. Sernhede menar också att det finns 
en skillnad mellan verkligheten och medias bild, men att den sistnämnda är så djupt rotad att 
den tas för en sanning till och med av folk som lever i området.93 Enligt Sernhedes syn, som 
jag är benägen att hålla med, finns det en viss sanning i Jorges känsla av att vara dömd på 
förhand. Det slutgiltiga ansvaret ligger givetvis hos individen själv, som är den enda som kan 
förändra sitt liv. Det är dock lätt att falla in i och bekräfta folks förutfattade meningar, medan 
det krävs mycket kraft och mod för att välja en annan väg. 

                                                 
84 Lapidus (2007), s. 135, s. 185, s. 300. 
85 Ibid., s. 297. 
86 Ibid., s. 135. 
87 Ibid., s. 61. 
88 Ibid., s. 225, s. 381. 
89 Sernhede (2002), s. 22. 
90 Lapidus (2007), s. 225. 
91 Ibid., s. 354. 
92 Sernhede (2002), s. 60. 
93 Ibid., s. 61-63. 
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4.1.3 Ontologisk trygghet 

 
Den ontologiska tryggheten är en grundläggande förutsättning för vårt psykiska välmående, 
och bygger på en känsla av att veta hur världen fungerar och att våga lita på sin plats i 
världen. Med modernitetens utbud av valmöjligheter är föränderligheten stor, och det kan bli 
svårt att hinna skapa sig de rutiner och vanor som ligger till grund för den ontologiska 
tryggheten. En otrygg tillvaro ökar risken för allvarliga livskriser.94 Ingen av de tre 
huvudkaraktärerna i Snabba Cash lever ett riktigt tryggt och välordnat liv, vilket också tar sig 
uttryck i oro och stress. 
 
JW har en otrygg tillvaro på flera sätt, då han dels har en fiktiv självbiografi som gör att han 
aldrig kan slappna av fullständigt i umgänget med andra människor, och dels ägnar sig åt 
kriminella affärer. JWs fiktiva självbiografi har lett till att förmågan att upprätthålla en 
naturlig relation med människor blivit lidande. Inför sina nya vänner måste han ständigt vara 
på sin vakt för att inte försäga sig om sin bakgrund, och inför sina föräldrar vill han ge sken 
av ett leva ett högst normalt liv med studier och extrajobb som taxichaufför. Det ger inte 
utrymme för några extravaganser. Inför såväl vännerna som föräldrarna måste han dessutom 
akta sig för att avslöja något om sitt kriminella liv. 
 
När JW varit på besök i Robertsfors konstaterar han att det har varit ”[s]könt att vara trygg”.95 
På samma gång hyser han förakt för sin bakgrund och anser att den inte passar till det liv han 
skapat sig i Stockholm, och skulle inte kunna kombinera sin faktiska biografi med den fiktiva 
just för att de är oförenliga. Jag tolkar det som att JW har sin plats i världen, och att han 
innerst inne är medveten om vilken det är, men inte vill acceptera den (trygghet i 
föräldrahemmet, blandat med förakt = medvetenhet om, men missnöje över sanningen). När 
JW umgås med Jorge och de andra som är inblandade i kokainaffärerna känner han också ett 
lugn tack vare deras chosefrihet.96 Den kriminella situationen innebär i sig en otrygghet som 
jag strax ska återkomma till, men om vi för tillfället bortser från den upplever jag JW som 
tryggast i den miljön. Han behöver inte ljuga om vare sig sin bakgrund eller sina vanor, och 
han behöver heller inte dölja sin kriminalitet (inga lögner = ingen risk att försäga sig = en 
chans att slappna av). 
 
Det kriminella levernet gör det svårt för karaktärerna att känna sig riktigt trygga, då de alltid 
är föremål för polisens intresse. Detta blir allra tydligast i Jorges fall, då han hela tiden är 
beredd till flykt för att inte behöva konfrontera polisen. Den oron påverkar exempelvis hans 
nattsömn, och får honom att vakna i panik över att det är polisen som kommer varje natt när 
mannen han bor hos kommer hem.97 JW vill inte erkänna sin kriminalitet för familjen eller 
sina vänner, och måste därför alltid vara på helspänn för att inte försäga sig. Hans situation 
blir ännu mer otrygg när han börjar dubbelspela och bedrar sin överordnade för att få en större 
del av vinsten själv. Mrados maktposition inom den kriminella världen gör att han trots sina 
ohederliga förehavanden inte är särskilt orolig. Genom att vara så högt uppsatt kan han alltid 
låta någon längre ner i hierarkin ta smällen, och rädda sitt eget skinn, bland annat genom att 
använda så kallade ”målvakter” inom sina företag.98 Det är först när Mrado blir degraderad 

                                                 
94 Giddens (1997), s. 48-55. 
95 Lapidus (2007), s. 265. 
96 Ibid., s. 271. 
97 Ibid., s. 224. 
98 Ibid., s. 207ff. 
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inom Organisationen som hans rutiner, vanor och relativa trygghet raseras och han tvingas 
göra om sitt vardagsliv från grunden.99 
 

4.1.4 Kriminalitet 

 
Trots den tillbakalutade attityden görs det tydligt att Mrado inte är helt stolt över sin 
försörjning. Vid ett tillfälle besöker han en ICA-butik för att handla mat inför ett dygn med 
dottern, och reflekterar då över den osäkerhet han känner i situationer som är vardagliga och 
normala för de flesta, och han känner sig genomskådad: ”Tyckte att folk stirrade på honom, 
att de såg rätt igenom honom. Betraktade en smutsig medborgare, en kriminell parasit, en 
dålig pappa.”100 Strax därefter träffar han också på en gammal klasskamrat, som vid ett 
tillfälle i konversationen frågar vad Mrado sysselsätter sig med. Han berättar då om ett företag 
han äger som specialiserat sig på teakimport, men som i själva verket mest av allt är en 
täckmantel inför myndigheterna. Efter samtalet känner han sig illa till mods, och vill sluta 
med lögnerna och sin kriminella livsstil, men är samtidigt orolig för vem han ska vara om han 
faktiskt slutar.101 Jag tolkar osäkerheten som att Mrado har kommit att identifiera sig själv 
som en grovt kriminell man som näst intill dagligen ägnar sig åt att hota och skada andra 
människor, och att han därför har svårt att se sig själv som hederlig (Mrado = lojal medlem i 
Organisationen = kriminell och våldsam = ohederlig medborgare). Det är den enda verklighet 
han känner till, då han värvades av Organisationen redan under de sena tonåren.102 Att tvärt 
bryta med den världen och försöka leva ett hederligt liv är en stor omställning, och vore för 
Mrado en radikal förändring av identiteten (ej medlem i Organisationen = ej organiserad 
brottsling = en helt annan Mrado). 
 
Kriminaliteten är inte bara ett upphov till otrygghet och oro, utan påverkar så gott som alla 
aspekter av karaktärernas liv, och effekterna är både positiva och negativa. För JW blir 
kokainföräljningen en biljett bort från att vara en ”tragisk svensson”103 och en möjlighet att 
leva det ekonomiskt krävande liv han längtat efter. Hans sociala kontaktnät blir allt större och 
han får en chans att medverka i allt fler sociala sammanhang, men samtidigt finns det ett 
outtalat krav om att han ska tillhandahålla kokain för att han ska få närvara. JW är uppskattad, 
men mest för att han så gott som alltid har med sig några gram kokain att sälja. När han till 
sist hamnar i fängelse blir det väldigt tydligt att vännerna inte finns där för honom på riktigt, 
möjligtvis beroende på såväl hans lögner som på hans brottslighet. Behovet av att nå sitt 
drömliv fick honom att ta den genväg som blev hans fall. Om JW inte försökt tillskansa sig så 
mycket så snabbt, utan fortsatt tjäna ihop sin förmögenhet sakta men säkert hade han kunnat 
nå sitt mål en dag. Han hade då troligtvis haft kvar sina vänner och sitt anseende (ej avslöjad 
som lögnare och knarklangare = samma JW som de kände innan). Jag tolkar situationen som 
att JW blev lite förblindad av möjligheterna som uppdagade sig, och därför blev oförsiktig 
(snabba pengar = väg bort från att låtsas = självförverkligande = lättnad). Å andra sidan hade 
det troligtvis tagit honom en markant längre tid att tjäna lika mycket pengar om han inte valt 
den kriminella banan, och han hade fortfarande varit ganska anonym och halvt misstänkt i 
vänkretsen. 
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Jorge upplever att det inte är han som har valt det kriminella livet, utan att det har valts åt 
honom. Kokainbranschen är vad han kan, och han kan den riktigt bra, och han kan därför 
tjäna gott om pengar i den. Att fortsätta sälja kokain efter rymningen blir en enkel utväg ur en 
trängd situation, och ett sätt att snabbt tjäna ihop lite pengar. Om Jorge inte varit i desperat 
behov av pengar när JW värvade honom hade han kanske sagt nej och försökt bygga upp ett 
hederligt liv för sig själv. Det som avgör och till sist får honom omprioritera och börja fundera 
kring hur han ska kunna leva ett hederligt liv är det faktum att han snart ska bli morbror. Jorge 
vill inte vara en morbror i fängelse.104 Han inser dock att hans egna chanser att leva ett 
hederligt och tryggt liv i Sverige är begränsade, och vill istället skänka sitt nya syskonbarn en 
trygg uppväxt. Jag tolkar det som hans sätt att få revansch och bevisa att en ung chilenare från 
Sollentuna faktiskt har ett val (ge en trygg uppväxt = en uppväxt någon annan stans = en reell 
möjlighet att göra ett val = något annat än det Jorge själv hade). Genom att ge systern och 
hennes barn en ekonomisk trygghet kan Jorge se till att barnet i sinom tid känner att 
valmöjligheterna i samhället även omfattar honom/henne. De behöver inte bo i en förort med 
tvivelaktigt rykte, som exempelvis Sollentuna, och kan slippa den stämpling omvärlden sätter 
på ungdomar från sådana områden. Systerns barn slipper känna att det enda som erbjuds är att 
bli kriminell. 
 
Mrado är den som under längst period och mest seriöst varit inblandad i organiserad 
brottslighet, och han har haft olika arbetsuppgifter inom Organisationen under hela sitt vuxna 
liv. Han är också den som i störst utsträckning har kriminaliteten som en livsstil, där det mesta 
i livet kretsar kring den brottsliga verksamheten. Det har gjort hans liv mycket komplicerat, 
speciellt familjelivet. Mrado ligger i en vårdnadstvist där hans före detta flickvän vill få 
honom att välja mellan sin kriminella livsstil och sin dotter. Tids nog väljer han något 
motvilligt kriminaliteten, för att kunna återupprätta sin värdighet och för att hela hans 
självidentitet vilar på den kriminella grunden (återigen: Mrado = lojal medlem i 
Organisationen = kriminell och våldsam = ohederlig medborgare. Ej medlem i Organisationen 
= ej organiserad brottsling = en helt annan Mrado). Han känner sig inte helt hemma i 
papparollen, och har inte heller fått eller tagit sig möjlighet att vänja sig vid den. För honom 
är kriminaliteten allt han känner till och allt han kan, och tanken på att bryta med den 
verkligheten känns lockande men skrämmande. Att ha en tydlig bild av vem man är, även om 
man inte uppskattar den i alla lägen, kan ändå vara en större trygghet än att leva ett hederligt 
liv utan att ha polisens ögon på sig. 
 

4.2 Styrka 
 
Det tema jag har valt att kalla för Styrka handlar främst om fysisk styrka och den kontroll och 
makt vi har över vår egen kropp. Från att ha varit en nödvändighet för att klara av tungt 
kroppsarbete har byggandet av muskler och därigenom också ökad styrka snarare kommit att 
bli en fråga om ideal och extrema sporter. 
 
Connell beskriver kortfattat teorier kring idrottssociologi och hur träningsprogram ofta 
anpassas för att forma typiskt manliga eller typiskt kvinnliga kroppar, utifrån rådande ideal.105 
Han går inte närmare in på ämnen som träning och kroppsregimer, men beskriver ändå 
manskroppen som en viktig symbol för manlig identitet. Giddens ägnar ett kapitel åt att skriva 
om kroppsdisciplin och fysiska regimer utifrån exemplet anorexia nervosa, och behandlar 
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bara den kvinnliga kroppen. Jag ser dock hans resonemang och exempel som användbara 
även vid en diskussion kring den manliga kroppen. Bland annat menar han att extrema 
kroppsregimer är en direkt reaktion på dyrkandet av det kroppsliga framträdandet, och att 
omskapandet av kroppen är en del av det reflexiva projektet.106 
 

4.2.1 Fysiska ideal 

 
Lapidus tre huvudkaraktärer har mycket olika sätt att se på den fysiska kroppen, och olika syn 
på hur en man bör se ut. När JW står framför badrumsspegeln och skärskådar sin egen 
spegelbild konstaterar han att han ser bra ut, men att han kanske skulle behöva bygga lite 
muskler.107 Jag ser det sistnämnda som en strävan efter att leva upp till ett befintligt ideal 
kring hur en manskropp bör se ut, då han uppenbarligen inte känt något behov av den extra 
styrka som större muskler skulle kunna ge honom (borde bygga muskler = ser lite tanig ut = 
ser inte ut som de män han vill se ut som). Det tycks röra sig om en strävan av rent estetiskt 
slag. Som Giddens är inne på leder modernitetens många valmöjligheter till en extrem 
reflexivitet, vilket i sig kan vara en stressande faktor.108 Vi ges en rad alternativ att välja 
emellan, men bär genom samhällets och våra egna ideal ändå med oss en uppfattning om 
vilket alternativ vi borde välja. JW vet att han borde bygga lite mer muskler för att bättre 
stämma överens med rådande mansideal. 
 
För Jorge handlar träningen inte om att skulptera en tilltalande eller specifikt manlig kropp, 
utan han bryr sig istället mer om vad den kan prestera. Han föredrar långdistanslöpning för att 
arbeta upp och underhålla en god kondition och uthållighet, vilket har gett honom en kropp 
som är ”senig som på en gerillasoldat, inga biffiga muskler, inget onödigt fett”.109 När han 
under perioder efter sin spektakulära rymning från fängelset, som i sig var direkt beroende av 
den föreliggande träningen, inte kan ägna sig åt sina dagliga löparrundor är han rädd att 
konditionen och kroppen ska förfalla.110 
 
Den som är mest intressant att studera med hänseende på fysisk styrka och kroppsregimer är 
dock Mrado, som ägnar sig åt så kallad bodybuilding. Thomas Johansson, professor i 
socialpsykologi och verksam vid Centrum för kulturstudier vid Göteborgs Universitet, har 
studerat detta fenomen och utgår från bland andra Connell och Giddens. Han menar att en 
manlig kroppsbyggare dels representerar en hypermaskulinitet med sitt mycket enträgna 
byggande av den ”perfekta” kroppen, och dels står för en feminisering av manskroppen 
genom sin drift att visa upp sig, vilket leder till en form av objektifiering. De tekniker som 
används och den livsstil som kommit att förknippas med utövarna har vuxit fram inom den 
traditionellt sett typiskt manliga gymkulturen. Sporten ses därför även idag som typiskt 
manlig, även om det finns kvinnliga utövare.111 På det gym som figurerar i Snabba Cash112 är 
exempelvis alla nyttjare män. 
 

                                                 
106 Giddens (1997), s. 129. 
107 Lapidus (2007), s. 100. 
108 Giddens (1997), s. 40f. 
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110 Ibid., s. 93. 
111 Johansson (2002), s. 88. 
112 Det figurerar noga räknat tre gym i Snabba Cash; Fitness Club, Pancrease Gym och World Class, men det är 
bara det förstnämnda som beskrivs som ett renodlat kroppsbyggargym. Pancrease är mer av en fightingklubb, 
och World Class berörs bara flyktigt i en endaste mening som det nya gymmet. 
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4.2.2 Disciplin 

 
Bodybuilding handlar inte bara om stora kroppar och välpumpade muskler, utan har mer och 
mer kommit att handla om hård disciplin och stränga kroppsregimer.113 Det som en gång var 
en träningsform har utvecklats till en hel livsstil där bodybuildingen hela tiden står i fokus. 
För en hängiven kroppsbyggare kretsar livet kring byggandet och upprätthållandet av den 
perfekta kroppen, vilket även påverkar personens val av kost. Mrado skiljer sig dock lite från 
den typiske kroppsbyggaren på den punkten, då han exempelvis inte avstår från alkohol för att 
gynna sitt kroppsbygge. 
 
Vid ett tillfälle i Snabba Cash umgås Mrado med två män som brukar träna på samma gym 
som honom, och samtalet behandlar just ätande. Den ene av bikaraktärerna talar om sin taktik, 
och det faktum att han bara äter protein utan fett, främst kyckling och tonfisk. Detta för att 
åstadkomma en överkropp utan onödigt fett, för att på så vis få mer väldefinierade muskler. 
Den andre bikaraktären berättar då att han ätit glass två gånger under det gångna året, i övrigt 
har det enda onyttiga i hans diet varit öl. Mrados reaktion på detta är att hans gymvänner 
prioriterar fel saker i livet, att de blivit alltför besatta av sin träning.114 Något senare finns en 
scen där Mrado just kommit hem från ett träningspass, och en beskrivning av den måltid han 
just ätit; två burkar tonfisk, pasta och en proteindrink,115 så han försöker ändå i viss mån 
upprätthålla den disciplin som är bruklig för den livsstil han valt. 
 
Johansson beskriver den disciplin gällande dieten som krävs av en kroppsbyggare, och 
poängterar det faktum att en förutsättning för en riktigt hård och vältränad kropp är att 
personen avstår från sådant som alkohol och tobak.116 Även på denna punkt frångår Mrado 
mallen, då han konsumerar stora mängder cigaretter och alkohol i olika former. Den extrema 
livsstilen kräver att kroppen är i mycket gott fysiskt skick, vilket kräver uppoffringar som 
Mrado uppenbarligen inte är villig att göra (cigaretter och alkohol = skadligt för kroppen = 
oförenligt med livsstilen = Mrado frångår livsstilen). Det beskrivs dock vid upprepade 
tillfällen i boken att karaktärerna åtminstone funderar över alkoholhaltiga dryckers påverkan 
på kroppen, som i exemplen ”Det enda onyttiga han stoppade i sig var öl”117 eller ”’... många 
kommer bomma spriten. För mycket farliga kalorier.’”.118 Genom att inte helt underkasta sig 
de stränga kroppsregimerna rörande bland annat mat och dryck undviker Mrado delvis att 
falla in i den feminiserande narcissism och objektifiering som Johansson beskriver (inte 
underkastad regimen = har egen vilja = självkontroll utan totaldisciplin = manligt).119 
 
Som jag påvisat ovan skiljer sig Mrado något från de övriga kroppsbyggare som beskrivs i 
Snabba Cash genom att han inte är lika besatt av sin kropp och låter allt kretsa kring 
träningen. För honom är själva kroppen viktig, och han lägger ner mycket energi på den, men 
inte i första hand för att visa upp den. Istället använder han den lite som ett skrämmande 
arbetsredskap i den kriminella verksamhet han ägnar sig åt. För honom är det lika mycket en 
fråga om fysisk uppenbarelse som om faktiskt behov av styrka. Genom att vara stor och 
muskulös drar sig många för att försöka bråka med honom, som i följande exempel: ”Mrados 

                                                 
113 Disciplinen och självkontrollen kan också ses som delar av en hegemonisk maskulinitet enligt Connell, även 
Claes Ekenstam resonerar kring självbehärskning som manligt, vilket jag återkommer till i avsnitt 4.5. 
114 Lapidus (2007), s. 57. 
115 Ibid., s. 316. 
116 Johansson (2002), s. 91. 
117 Lapidus (2007), s. 57. 
118 Ibid., s. 212. 
119 Johansson (2002), s. 88. 
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arbetsredskap: fruktan. Han kom långt med storlek.”120 och ”De visste inte vem han var. 
Fattade ändå – tjafsa inte med jätten i baren.”121 Stora muskler representerar i regel styrka, 
och Mrado har kodat sin kropp med ett budskap om styrka. En stark person är en potentiellt 
farlig person, då denne besitter möjlighet att skada. De personer som ser Mrado sitta i baren 
avkodar hans muskulösa kropp som att han kan vara farlig om man tjafsar med honom. 
 
Av säkerhetsskäl byter Mrado efter en tid gym. På det nya gymmet känner han inte alla de 
andra som tränar, vilket leder till att han trappar ner på träningen. Att spendera en dryg timme 
på gymmet varje dag känns inte längre lika lockande. ”Nöjet minskade. Närvaron gick 
ner.”122 Den minskade intensiteten i träningen leder också till att musklerna inte längre håller 
formen, och att den fysiska kroppen krymper, vilket är en form av nederlag (krympande kropp 
= för dålig disciplin = dålig man (och dålig kroppsbyggare) = nederlag). 
 
Connell resonerar i Maskuliniteter kring den funktionella manskroppen, och hur de fysiska 
idealen än idag oftast bygger på den traditionelle kroppsarbetande mannens behov av muskler 
och styrka för att kunna utföra sitt arbete. En svag eller skadad man var en dysfunktionell 
man, och sågs därför som mindre maskulin utifrån den hegemoniska maskulinitet Connells 
teori beskriver.123 När JW tänker att han kanske skulle behöva liter mer muskler eller när 
Jorge och Mrado är rädda för att deras vältränade kroppar ska förfalla då de inte får sin 
normala träningsdos är de i själva verket rädda för att deras kroppar ska vara mindre 
funktionella och därmed mindre manliga. 
 
JW och Mrado, och i viss mån även Jorge, har olika tankar kring hur en manskropp ska se ut, 
och vad som accepteras som manligt är olika i deras olika sociala sfärer. Ibland är deras 
respektive uppfattningar såpass skilda från varandra att de gränsar till att vara motsägelsefulla. 
Den brittiske sociologen Sean Nixon menar att det mycket riktigt finns olika varianter av 
maskulinitet, och att inget ideal är mer rätt än något annat. Vad som uppfattas som manligt 
skiljer relativt mycket, och beror på historiska, kulturella och sociala variationer.124 Även 
Johansson menar att det finns en ny maskulinitet med både traditionellt feminina och 
traditionellt maskulina konnotationer. Det feminina representeras av självrannsakan, 
känslighet och narcissism, och det maskulina av tävlingslystnad, självständighet och teknisk 
rationalitet.125 
 

4.2.3 Kroppsbyggandets baksidor 

 
Ett återkommande inslag mellan de karaktärer som ägnar sig åt bodybuilding i Snabba Cash 
är förminskande förolämpningar. Ett effektivt sätt att framhäva sin egen storlek är att 
poängtera att någon annan är mindre. I en miljö där själva syftet är att bygga en stor kropp blir 
kommentarer som nedvärderar den prestationen mycket provokativa. En kommentar som 
”Tjena stickan”126 kan exempelvis vara mycket sårande. När Mrado av en ny kille på gymmet 
får kommentaren ”Så jävla tunn som du är ...”127 väljer han att krossa dennes fot med en 
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hantel och hota honom med ytterligare våld om han kommer tillbaka. Det är inte heller bara 
förminskande förolämpningar som tar hårt på någon som ägnar stor möda åt att skulptera en 
muskulös och manlig kropp. En kommentar som på annat sätt inte ger det erkännande för 
kroppen som personen själv önskar kan också vara upprörande. Ett exempel på det är när 
Mrado vid ett tillfälle blir kallad för ”’din feta kroat’”128, där både antydningarna om att han 
skulle vara fet och att han som serb skulle vara kroat kan vara stötande. 
 
En kanske lockande genväg vid byggandet av den perfekta kroppen är att nyttja olagliga 
preparat för att påskynda och maximera musklernas utveckling. Det huvudsakliga gymmet i 
Snabba Cash beskrivs som ”anabolafixerat”,129 och en av bikaraktärerna ska ”knapra 
ryssfemmor”.130 Dessutom beskrivs vid ett tillfälle hur Mrado avslutar en måltid med ”Ultra 
Builder 5000, två tabletter – Metandienon, anabola steroider på toppnivå”.131 Fysisk tränings 
huvudsakliga syfte är oftast att ge utövaren i fråga bättre hälsa. När det gäller kroppsbyggare 
är hälsoaspekten ibland underordnad längtan efter stora muskler, och en omfattande 
användning av anabola steroider kan ibland snarast äventyra hälsan istället för att stärka 
den.132 
 
Mrados träning är inte särskilt hälsosam, utan utsätter snarare kroppen för påfrestningar. 
Utöver kroppsbyggandet och de steroider han tar för att maximera sina musklers volym ägnar 
han sig också åt MMA, Mixed Martial Arts. Vid en beskrivning av fightingklubben Pancrease 
Gym framhålls hur träning i liknande discipliner kan stärka slagskämpars psyke och göra dem 
helt orädda, vilket i sin tur kan leda till fysiska skador. ”... Mrado gillade att ta stryk. Få känna 
att han levde. Träna sig i att inte vara rädd. Att fortsätta mata jabbar trots att huvudet höll på 
att domna bort.”133 Mrados kropp utsätts för farliga påfrestningar både utifrån, genom de olika 
träningsformer han ägnar sig åt, och inifrån genom steroidanvändandet. Johansson menar att 
ovanan att behandla sin kropp illa för att nå kortsiktiga mål är typiskt manlig,134 och ur en 
sådan synvinkel är Mrado en mycket typisk man. 
 
I förmoderna epoker hade en lika extrem medveten omformning av människokroppen 
knappast varit möjlig. Förutom att tekniska landvinningar under det senaste århundradet 
möjliggjort utvecklandet av diverse träningsmaskiner har också kroppsidealen förändrats. 
Giddens framhåller i sitt kapitel om anorexia nervosa hur det tidigare sågs som ett tecken på 
ekonomiskt välstånd att vara överviktig, men hur detta ideal tynat bort och en smal, alternativt 
välbyggd, kropp tagit över som estetiskt kroppsideal.135 En ökad reflexivitet rörande 
kroppsformen, och ett aktivt kontrollerande av densamma genom strikta kroppsregimer, 
övergår enligt Giddens i fallet med anorexia nervosa till en besatthet.136 Jag anser att det är 
precis samma fenomen som uppträder i fallet kroppsbyggare, men istället för att svälta sig 
själva omformar de sina kroppar på ett annat sätt som också är ytterst skadligt. Detta har blivit 
möjligt genom att människor i och med moderniteten har fler val att göra, med fler 
valmöjligheter. 
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4.3 Makt och pengar 
 
Makt är en mycket grundläggande del av intrigen i Snabba Cash, och den skildrar en rad olika 
slags makthierarkier och maktförhållanden. Det finns en rad konkreta exempel som skildrar 
hur makten är strukturerad inom den jugoslaviska Organisationen och liknande rörelser, som 
exempelvis de kriminella sammanslutningarna Hells Angels och Wolfpack.137 Samtidigt 
beskrivs också andra, mer outtalade makthierarkier. På fängelset finns hierarkier beroende på 
parametrar som bland annat vilket brott som har begåtts, hur många gånger förövaren suttit i 
fängelse tidigare och hur länge.138 I sociala grupper och sammanhang kan det också finnas en 
intern hierarki som är svår för en utomstående att förstå, vilket i Snabba Cash bland annat 
förekommer på gymmet Fitness Club.139 Utöver olika sammanhangs olika maktstrukturer 
återfinns också en rad exempel på hur man kan tillskansa sig makt, och vilka hjälpmedel som 
finns. 
 

4.3.1 Pengar som maktmedel 

 
Till att börja med ger pengar, på flera tydliga vis, makt. Ofta resoneras kring områdena pengar 
och makt parallellt, och i Snabba Cash är de bägge nära sammanbundna. Pengar ger JW makt 
att fortsätta skapa det liv han så länge drömt och talat om, och med de rätta ekonomiska 
förutsättningarna kan han göra det mer autentiskt. Han kan spendera mer, skaffa kläder och 
ägodelar som stödjer hans historia om den välbärgade uppväxten och slipper den ständiga 
oron över att hans ekonomiska situation skulle avslöjas. I inledningen beskrivs hur han, innan 
han börjat med kokainförsäljningen, var ”jordens jävla fattiglapp”140 och tvingades leva 
mycket snålt under veckorna för att ha råd med livsstilen: 
 

Han åt pasta med ketchup fem gånger i veckan, gick aldrig på bio, tjuvåkte på SL, snodde 
toapapper på universitetets toaletter, snattade mat på ICA och Burlingtonstrumpor på NK, klippte 
sitt eget hår, köpte sina märkeskläder second hand och smög in gratis på S.A.T.S. ... Han använde 
bara linser de dagar han var tvungen och lät enmånadslinserna sitta i långt längre än maxtid, tills 
ögonen kliade sönder. Han tog alltid med egen plastpåse när han handlade, blandade sin egen 
müsli att ha till frukost, köpte mat av märket Euroshopper, hällde upp billighetsvodka från 
Tyskland i Absolutflaskor ...141 

 
JW gör med andra ord stora uppoffringar för att kunna upprätthålla den bild av sig själv han 
vill förmedla. Utan pengar har han varit hänvisad till att leva ett på många vis riskabelt, och 
till och med hälsovådligt liv. Genom att slå sig in på den kriminella banan utsätter han sig 
förvisso för andra risker, men den levnadsberättelse han skapar sig blir mindre riskfylld 
genom den lukrativa kokainförsäljningen. Den ger honom också chansen till upplevelser han 
annars aldrig skulle kunnat ha, som när han besöker ett lyxvaruhus i London: ”För JW, 
shoppingfantasten, suckern för lyx, var det en av de lyckligaste stunderna i livet.”142 JW har 
en livsstil som är byggd på konsumtion, och att kunna spendera hejdlöst gör honom lycklig. 
 
För Jorge blir pengar en väg till nya möjligheter i sitt liv på rymmen. Till en början är målet 
med hans jakt på pengar att kunna lämna landet med ett falskt pass, och på så vis undkomma 
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den riskfyllda tillvaro han har i Sverige, och framför allt i Stockholm. Med tiden förskjuts 
hans fokus från att undkomma polisen till att hämnas på Organisationen, och för att kunna 
göra det krävs pengar. Ju större kapital han har att röra sig med, desto större blir hans valfrihet 
och hämndprojektet underlättas. Med pengar får han makt att utmana sina ärkefiender. Även 
Jorge tar stora risker för pengarnas skull. Förutom den uppenbara risken i att vara inblandad i 
kokainförsäljning genomför han också en mycket djärv flykt från polisen för att komma 
undan med kokain till ett värde av mer än tre miljoner kronor,143 istället för att helt tryggt bara 
lämna platsen utan att göra polisen uppmärksam på sin existens. 
 
Mrado lever ett mer skyddat liv högre upp i en makthierarki, och har sällan ett lika desperat 
pengabehov som JW och Jorge. Däremot använder han pengar som ett maktmedel, då de kan 
ge honom tillgång till information. När han försöker hitta Jorge då denne är på rymmen kan 
han mot ekonomisk ersättning få upplysningar från människor. Det avgörande tipset kommer 
från en gammal vän till Jorge,144 som troligtvis inte skulle ha röjt sin väns gömställe om han 
inte haft något att vinna, i det här fallet pengar, på att lämna informationen vidare till Mrado. 
 

4.3.2 Information som maktmedel 

 
Kunskap och information ger också makt, vilket även det exemplifieras väl i Snabba Cash. 
JW ställs vid ett tillfälle inför ett val: han kan antingen acceptera sin plats i hierarkin och 
fortsätta sitt arbete på samma sätt som innan, eller också kan han välja att utnyttja den 
kunskap och information han har om hur kokainverksamheten fungerar och snabbt men 
riskabelt klättra i hierarkin. Dessutom har han stora kunskaper om penningtvätt, vilket ger 
honom möjlighet att ställa fördelaktiga ekonomiska krav för sin medverkan i den kupp som 
skulle kunna ta honom högre upp i hierarkin. Utan dessa kunskaper skulle han vara helt 
ointressant för de personer som nu verkligen behöver hans information (kunskap = 
nödvändighet för genomförande = värt för JWs nya uppdragsgivare att möta hans ekonomiska 
krav). 
 
Jorge besitter stora kunskaper om kokain, och har idéer och visioner för införsel och 
försäljning. Tack vare dessa kunskaper blir han en viktig tillgång för JW och hans 
överordnade, och de skyddar honom i utbyte mot den ovärderliga informationen. Ett mer 
handgripligt exempel på information som maktmedel är episoden när Jorge varit på en 
tillställning där svenska näringslivspampar fraterniserat med unga prostituerade kvinnor. 
Under kvällen har han tagit komprometterande bilder av några av de närvarande männen. 
Under de följande månaderna kräver han sedan pengar från männen för att han inte ska skicka 
bilderna till deras fruar och på så vis äventyra deras äktenskap och sociala anseende. Bilderna 
ger honom alltså makt över männen, åtminstone för en begränsad period. 
 

4.3.3 Kontakter som maktmedel 

 
Ett tredje viktigt medel till makt är att ha rätt kontakter. På det viset kan man komma mycket 
långt, och att nämna rätt namn kan fungera som ett lösenord i vissa sammanhang. När JW 
planerar en resa till Storbritannien, bland annat för bankaffärer, är det just genom att ha rätt 
kontakter han får reda på de upplysningar han behöver. ”Han hänvisade alltid till de killar han 
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fått namnen av. Det öppnade dörrar.”145 Genom att utnyttja sitt kontaktnät kommer han åt 
information som han inte skulle kunnat nå om han inte känt rätt människor. Ett annat exempel 
är den situation jag nämnt något tidigare, där JW väljer att vidarebefordra information om 
kokainförsäljningen till utomstående. För de personer som anlitar honom och får 
informationen är han helt ovärderlig, då deras planerade kupp för att rubba maktbalansen i 
den undre världen är direkt beroende av hans upplysningar. Utan honom hade de varit 
chanslösa. 
 
Makt, pengar, kunskap och kontakter är nära sammanlänkande med varandra och kan fungera 
som ett slags kedjereaktion. Pengar kan ge makt, makt kan ge kontakter, kontakter kan ge mer 
makt, vilket kan ge mer pengar, och så kan kedjan fortsätta. Rätt förvaltade kan dessa fyra 
tillgångar ge goda förutsättningar för framgång. Pengar, kunskap och kontakter tycks dock 
vara mer benägna att ge makt, än vad makt är att resultera i pengar, kunskap och kontakter. 
 
En önskan att tillskansa sig mer pengar kan leda till att människor tar stora risker, men även 
kapital som man redan har kan skapa en viss stress, vilket i sig är skadligt för självet. 
Situationer som vi inte känner att vi har kontroll över och där våra rutiner rubbas utmanar 
känslan av ontologisk trygghet, vilket i förlängningen leder till ”emotionell desorientering”,146 
ett tillstånd som kan liknas vid stress. Både kontanter och värdefulla ägodelar kan skapa den 
stressen, vid de tillfällen då vi inte har kontroll över dem. Så fort Mrado måste lämna sin 
Mercedes obevakad i främmande områden, exempelvis när han skuggar Jorge i Sollentuna, 
ber han en bön till bilguden om att bilen ska vara oskadd när han kommer tillbaka: ”Bad till 
den store bilguden: låt min bil stå orepad, orörd, osnodd kvar på Sollentunas farligaste 
gata.”147 När JW ska flyga till London måste han lämna sin dyrbara Louis Vuitton-väska, värd 
12000 kronor, ifrån sig under själva flygresan, vilket blir ett stressmoment. Han oroar sig för 
att lastarna ska ha ett intresse av att stjäla den om de förstår att den är äkta.148 Först när han får 
tillbaka sitt bagage blir han lugn: ”Hans två bagar gled fram på bagagebandet. De såg ut att 
vara oskadda. Skönt.”149 
 

4.3.4 Makthierarkier 

 
För att en makthierarki ska fungera krävs att de personer som är inblandade vet sin plats och 
accepterar den. I Snabba Cash figurerar flera exempel på utmaning av maktbalanser, de flesta 
inte särskilt lyckade. JWs försök att utmana balansen i kokainförsäljningsverksamheten och 
dessutom tillskansa sig en extra stor del av pengarna slutar för hans del med fängelsestraff, då 
hela affären går om intet.150 Jag tolkar situationen som att JW blev förblindad av 
möjligheterna som hägrade och tog för stora risker (återigen: snabba pengar = väg bort från 
att låtsas = självförverkligande = lättnad), eftersom han tidigare resonerat kring maktbalanser, 
och fördelarna med att veta sin plats. När hans närmsta chef under tiden som 
svarttaxichaufför, samme man som senare är överordnad honom i kokainförsäljningen, ber 
honom köra till ett område han egentligen inte vill köra till gör han det ändå, för att inte 
orsaka dålig stämning och riskera inkomsten.151 Vid ett senare tillfälle skildras ett 
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telefonsamtal mellan de två: ”JW kände sig tryggare och tryggare med Abdulkarim [den 
överordnade; min anm.] – vågade nästan ta sig ton. ... Men, så trygg var han inte att han 
hånade araben. Gillade läget istället.”152 JW har tidigare hyst en stor respekt för sin 
överordnade, och förstått att inte riskera sina inkomster från kokainförsäljningen genom att 
utmana maktbalansen med ett ifrågasättande. När han lockas med större summor och mer 
inflytande från annat håll lättar han på lojaliteten och rubbar därmed maktbalansen (större 
summor och inflytande = viktigare än förtroende = ändrad lojalitet). 
 
Mrado har länge känt sig förfördelad inom Organisationen, då dess nuvarande ledare en gång 
arbetade på samma nivå inom makthierarkin som han själv. Han vill gärna ha lika stort 
inflytande som sin nye ledare, men utmanar ändå inte maktbalansen öppet då det skulle kunna 
innebära en fara för hans eget och hans närståendes liv. Så länge han befinner sig precis under 
toppen accepterar han situationen, men försöker i de affärer han har ansvar för att skapa 
fördelar för sig själv, och inte för Organisationen som helhet. För att maktbalansen ska 
bibehållas och vara ohotad krävs fullkomlig hängivenhet i höjdled. Mrado blir till följd av sin 
plan för att gynna sig själv degraderad, vilket är ett mycket svårt slag för hans heder och får 
honom att förbereda en hämndaktion tillsammans med en annan medarbetare som gått samma 
öde till mötes. Han planerar att sluta med de kriminella affärerna och bli en hederlig man, 
men vill först återupprätta sitt rykte i de kretsar där han spenderat hela sitt vuxna liv, då det är 
en del av hans maskulina identitet: ”Viktigt att komma ihåg vad som gjorde honom till man: 
värdigheten – ingen trampar på Mrado.”153 Här är det sätt på vilket Mrado betraktar sig själv 
en form av kodning. Det är värdigheten som gör honom till man, och det är bara med 
värdigheten i behåll han kan avkoda sig själv som man. Så länge han känner sig förnedrad och 
avmaskuliniserad kan han inte på ett trovärdigt vis koda sig själv som man, och därmed inte 
heller förvänta sig att andra ska avkoda honom som en. Detta är givetvis högst hypotetiskt, 
och fråga om en psykologisk kodning, då en betraktare inte tydligt kan se huruvida Mrado har 
sin värdighet i behåll eller inte. 
 
Istället för att acceptera sitt nederlag och ta sig ur Organisationen, som är en mycket våldsam 
rörelse, utan fara för livet känner Mrado ett behov av att försvara sin manlighet och hämnas. 
Om han hade gett med sig utan kamp skulle han ha sett sig som mindre manlig, och därmed 
även blivit degraderad gentemot den hegemoniska maskuliniteten med Connells terminologi. 
Tillsammans skulle de bägge förändringarna ha blivit ett hårt slag mot Mrados självidentitet, 
då hans liv i stor utsträckning dittills byggt på hans ställning inom Organisationen och den 
respekt det gett honom, och att han varit en stark och säker man som ingen trampar på. En så 
grundläggande förändring av den biografiska berättelsen kan göra det svårt att känna igen sig 
själv och veta hur man ska leva i fortsättningen (återigen: Mrado = lojal medlem i 
Organisationen = kriminell och våldsam = ohederlig medborgare. Ej medlem i Organisationen 
= ej organiserad brottsling = en helt annan Mrado). 
 
Även inom detta tema blir det tydligt att vi i dagens samhälle fokuserar väldigt mycket på den 
egna individen. Andra människor kan vara betydelsefulla för oss, och vi kan vara beredda att 
offra mycket för dem, men i slutänden är det vårt eget väl och ve som står högst. JW är 
solidarisk med sina närmsta inom kokainverksamheten och vill deras bästa, tills han får en 
möjlighet till större vinning för egen del genom att svika dem. Människor omkring oss kan 
vara viktiga för oss i kortare perioder, men i takt med samhällets kontinuerliga förändring 
förändras också våra sociala prioriteringar. Förutom familjemedlemmar, som vi inte riktigt 
fått välja, så tenderar vi människor att umgås med personer som på något vis kan tillföra våra 
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liv någonting, och när de personerna har spelat ut sin roll hittar vi nya. Även vårt sociala liv 
har blivit förflyktigat och föränderligt. 
 
Liberalismen har öppnat för ett fritt näringsliv, där vem som helst som har en affärsidé kan 
förverkliga den så länge rätt förutsättningar finns. Det krävs fortfarande ett visst ekonomiskt 
kapital och rätt kunskaper, beroende på idéns karaktär. Så länge det finns kan vem som helst 
skapa sig framgång och vara sin egen lyckas smed. JW är ett talande exempel på detta, även 
om den bransch han blivit framgångsrik inom är av en något tvivelaktig karaktär. Han flyttade 
hemifrån tidigt, utan kapital i ryggen och utan stort kontaktnät. Genom att arbeta flitigt, 
studera hårt och vara intresserad av att lära sig om branschen skapar han sig både ekonomiskt 
kapital och kunskaper. Kunskaperna ger honom sedan möjligheter till avancemang inom 
branschen och en chans att skapa sig ännu större framgång. Det krävs inte längre rätt namn 
eller härkomst för att komma någon vart, utan vem som helst kan skapa sig en framgångsrik 
karriär och makt. Däremot behöver de som har rätt anor och den sociala positionen rent 
medfött, som JWs nya vänner, inte utsätta sig för samma risker för att försvara sin position. 
 

4.4 Man bland män 
 
När en man umgås med andra män uppstår ett slags konkurrenssituation, det utkämpas en 
maktkamp inom den hegemoni som Connell beskriver. Männen ges chans att påverka sina 
positioner i hegemonin genom att befästa sin maskulina identitet. När män umgås med män 
har de till exempel helt eller delvis andra samtalsämnen än om det är en kvinna eller flera med 
i sällskapet. De kan också bete sig på ett annat vis, även detta för att förstärka den maskulina 
identiteten. Exempel på det speciella beteende som uppstår bland män i grupp finns 
representerat på ett flertal ställen i Snabba Cash. Dessutom visas det på ett mycket tydligt sätt 
att vad som är maskulint definieras olika i olika kretsar, och vad som då görs för att stärka den 
maskulina identiteten skiljer därför också mellan dessa. 
 

4.4.1 Bilar 

 
När det i Snabba Cash skildras samtal män emellan är bilar och motorer ett mycket vanligt 
förekommande samtalsämne, ett ämne som alla män förväntas vara åtminstone lite 
intresserade av. Det diskuteras flitigt kring märken, modeller och prestanda och avhandlas i 
vitt skilda sammanhang, från kroppsbyggargymmets omklädningsrum till de finare områdena 
kring Stureplan. Bilen blir en symbol som i hög grad hjälper till att definiera personen, och 
det är också genom att berätta vilken bil eller vilka kläder karaktären har som den blir 
presenterad i historien, som i exemplet med en person som ”... väntade som planerat utanför 
bussterminalen ovanför tunnelbanestationen. Han körde en Volvo XC90 och var klädd i 
sedvanlig svart jeansjacka”.154 Både den nämnda bilmodellen och den svarta jeansjackan 
förväntas säga något om denna person och är tydliga exempel på det Stuart Hall kallar för ett 
kodat budskap. 
 
Bilar förekommer inte heller bara som konkret samtalsämne, utan i samtalen män emellan 
finns också referenser till bilar i metaforform. Ett tydligt exempel på detta är när Mrado vid 
ett tillfälle menar att de ”la i femmans växel” rörande verksamheten.155 Connell reflekterar 
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kring metaforer av det slaget i journalistisk text, och menar att de företrädelsevis förekommer 
när det rör män. De bidrar till att förmedla en bild av männen som fartälskande och vårdslösa, 
vilket i sin tur anses vara biologiskt förbundet med det faktum att de är män.156 Då detta som 
nämnts förekommer i mycket olika sammanhang med olika varianter av maskulinitet kan det 
också ses som ett exempel på Connells hegemoniska maskulinitet. 
 
Både Jorge och JW drömmer om att skaffa bil så snart ekonomin tillåter, och de har båda 
ganska specifika tankar kring vad de vill ha för slags bil. Under en bevakad permission från 
fängelset tänker Jorge tillbaka på tiden strax innan han greps av polisen: 
 

Jorge mindes. Glidit fram längs K-gatan i en BMW 530i, också känd som en kokainsläde. Det var 
två dagar innan han åkte dit. Visserligen var bilen långlånad av en kompis, men ändå. Stylish. 
Levt livet. Levt cash. Levt guzzar. Levt sitt rykte.157 

 
I den citerade passagen blir det mycket tydligt att Jorge har en bild av sig själv och en tanke 
kring hur han ska bära sig åt för att leva upp till den. Genom att hålla sig med rätt attribut kan 
han leva upp till det rykte han fått. Ingen bryr sig särskilt mycket om huruvida den bil han kör 
är hans egen eller bara lånad, de ser bara honom och den dyrbara bilen. Bilen blir ett tecken 
för en livsstil och för framgång (fin bil = dyr bil = välbärgad ägare = framgångsrik ägare), och 
när betraktaren avkodar budskapet är det irrelevant om den verkligen är hans eller inte. Den 
bilden har Jorge själv ingenting emot att upprätthålla, och han har därför en dröm om att 
”köpa fina bilen”158 och återigen bli den beryktade man han en gång var. 
 
JW å sin sida har aldrig haft någon bil, men det är för honom ändå högprioriterat att med tiden 
kunna köpa en. De unga män han umgås med och vill efterlikna har det alla gott ställt, och i 
sin strävan efter att bli tagen för en av dem inser JW att han, liksom dem, bör äga en bil. I den 
bild han själv har av vem han vill vara och den livsstil han eftersträvar ingår en bil, och det 
kan inte vara vilken bil som helst. Vid ett par tillfällen i Snabba Cash beskrivs hur JW sitter 
och tittar på bilar på Internet, och funderar över vilken han vill ha. Högst upp på önskelistan 
står en BMW Z4 2,5 med motiveringen ”Stekarbil. Den var sååå mycket han.”159 För att JW 
ska accepteras av dem han umgås med så måste han, eller tror åtminstone att han måste, ha 
rätt attribut. Han måste ha rätt bil, rätt kläder, bo på rätt ställe och umgås med rätt människor. 
Han måste skapa ett liv och upprätthålla en biografi som säger att han är den han önskar att 
han vore. 
 
Ulf Mellström, professor i genus och teknik, har bland annat skrivit om hur män traditionellt 
sett kommit att ses som mer tekniska, och ofta förknippas med tekniska saker, medan kvinnor 
oftare förknippas med natur och växtlighet.160 Det anses ligga i mäns natur att vara 
intresserade av tekniska saker, och män som inte har intresset kan vilja ge sken av tycka om 
exempelvis bilar eller andra tekniska och mekaniska ting för att uppfattas som mer manliga. 
Att tala om bilar blir ett sätt för män att hävda sin maskulinitet och förstärka sin plats i 
Connells hegemoni. Dessutom är det ett säkert samtalsämne män emellan, då de åtminstone 
förväntas ha en åsikt. Män som inte har något som helst intresse av eller någon kunskap om 
bilar ses som mindre maskulina (bilintresse = maskulint = man utan bilintresse = omaskulin). 
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4.4.2 Heterosexualitet 

 
Något annat som bekräftar män som maskulina och försvarar deras position i hegemonin är 
heterosexualitet och intresset för kvinnor. JW och hans Stureplansvänner sitter i bokens 
inledning på en förfest hemma hos en av killarna, en scen som är mycket intressant att studera 
av flera anledningar och jag kommer att ha anledning att återkomma till den i senare stycken. 
Samtliga festdeltagare är män, och en av dem har anlitat en strippa för att höja stämningen. 
Genom att, inför varandra, visa sin uppskattning för den lättklädda och förmodat attraktiva 
kvinnan visar de också att de är heterosexuella (heterosexualitet = norm = manligt att gilla 
kvinnor = man som inte visar uppskattning är omanlig). Om någon av männen inte hade 
uppskattat kvinnans uppträdande skulle hans maskulinitet ifrågasättas och hans ställning i 
hegemonin bli lägre. Dessutom skulle dennes position i gruppen kunna ifrågasättas. Deras 
reaktioner beskrivs i rader som ”Killarna satt som i trans” och ”JW fick bånge”.161 
 
Ett annat tillfälle för en man att bekräfta sin heterosexualitet är i samtal med andra män. I 
Snabba Cash förekommer kvinnor som samtalsämnen på två olika vis; dels som fysiska 
varelser som bedöms och utvärderas, och dels som en sorts metafor. Ett exempel på det 
sistnämnda är när Jorge för ett samtal med en annan intern på Österåkersanstalten: ”’Men du 
skulle väl backa upp en OG vid rymning?’ ’Sover Pamela Anderson på rygg?’”162 
Kommentaren om Pamela Anderson innebär att det är en självklarhet, och syftar på det 
faktum att hon har stor byst, något som alla heterosexuella män antas känna till. Genom att 
fälla en sådan kommentar i en konversation bekräftar den som yttrat den sig själv som 
heterosexuell och försvarar sin position i hegemonin (reflektion över Andersons byst = 
heterosexuell man = maskulin). Den andre parten i konversationen bekräftas som 
heterosexuell genom att förstå kommentaren. 
 
Den andra sortens samtal om kvinnor är mer vanligt förekommande i Snabba Cash, och är 
också en mer direkt manifestation av heterosexualitet. Männen i boken ägnar sig vid 
upprepade tillfällen åt att tala om och betygsätta kvinnor, och ägnar mest tid åt att diskutera 
deras yttre. En kvinna eller en homosexuell man kan givetvis också diskutera kvinnokroppar, 
men i Snabba Cash förekommer dylika samtal bara mellan två eller flera förmodat 
heterosexuella män. Genom att tala om kvinnors kroppar i uppskattande ordalag bevisar 
männen sin heterosexualitet. När Jorge träffar gamla vänner från Sollentuna förekommer 
kommentarer som ”’... ni skulle se rumpan. Beyoncé look alike.’”163 och ”’I det här landet, 
brudarna kan inte gå snyggt.’”.164 Vid ett annat tillfälle befinner Jorge sig på en krog och 
tillbringar en stund med en grupp unga män: ”De snackade en stund. Betygsatte brudar. 
Berömde bröst. Bedömde rumpor.”165 
 
Framåt bokens slut beskrivs en episod då en större grupp män ur det svenska näringslivets 
absoluta toppskikt samlats på ett gods utanför Stockholm. Med på festen är även ett stort antal 
prostituerade unga kvinnor, till männens förtjusning. Jorge tjuvlyssnar på två män vid baren, 
som roar sig med att iaktta de unga kvinnor som passerar förbi dem. Den ene ”[s]panade 
oavbrutet på brudarna i rummet” och vänder sig sedan till den andre mannen med ett 
omdöme: ”’Vilka kvinnor han får hit. Jag blir helt galen.’”166 Kort därefter säger samme man: 
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”’... kolla hon med flätorna där. Vilka jävla rattar.’”167 De bägge ägnar sig åt att betrakta och 
bedöma kvinnornas utseende, och genom att uttrycka sig uppskattande om deras kroppar 
bekräftar de indirekt sin heterosexualitet för varandra, och värnar därmed också platsen i 
hegemonin. 
 

4.4.3 Sport 

 
Utöver bilar och kvinnor förekommer i Snabba Cash också samtalsämnet sport flitigt när män 
talar med andra män, även det både konkret och som en maskulin referens. När JW får syn på 
sin flickvän på en restaurang där de ska mötas beskrivs hur ”[s]nyggheten slog till honom som 
en stenhård högerjabb”.168 När Jorge något senare talar med en kraftigt berusad man i 
telefonen beskrivs hur denne ”... sluddrade värre än en proffsboxare efter knockout”.169 Båda 
dessa referenser syftar till boxning, en mycket fysiskt krävande sport som traditionellt sett 
varit förbehållen manliga utövare.170 Att använda uttryck hämtade från en sport med mycket 
maskulina konnotationer ger den som omnämns i sammanhanget en stärkt maskulinitet, och 
denne kan uppfattas som tuff och stryktålig (boxning = våldsamt = fysiskt krävande = 
manligt). I fallet med Jorge och den berusade mannen kan liknelsen tolkas rakt motsatt, då det 
framhålls att hans sluddrande är värre än hos en besegrad proffsboxare, vilket antyder att 
mannen skulle tillhöra de mindre lyckade utövarna av sporten (knockad boxare = besegrad = 
inte nog tålig = misslyckad = omanlig). 
 
När JW besöker sina föräldrar i Robertsfors är stämningen spänd, speciellt mellan far och son. 
Samtalet vid middagsbordet är stelt, och JW upplever att det beror både på att han så sällan 
åker hem och hälsar på, och att ingen riktigt törs ta upp den försvunna systern till diskussion. 
Det blir till sist sporten som blir faderns sätt att försöka återupprätta en mer normal relation 
till sin son: ”Efter middagen undrade Bengt [fadern; min anm.] om de skulle kolla Sportnytt 
tillsammans. JW visste att det var hans försök till närhet med sin son.”171 Det är en allmänt 
vedertagen uppfattning att alla män ska vara intresserade av sport, på samma sätt som de 
förväntas vara intresserade av bilar och kvinnor. När det inte finns några andra samtalsämnen 
eller sysselsättningar att ägna sig åt anses sport vara ett säkert kort. Bilar, kvinnor och sport 
ses som viktiga delar av en allmänt manlig livsstil, och något som därmed ska vara stora 
intressen. En man som väljer en annan övergripande livsstil, där samtliga eller några av dessa 
tre element inte ingår, är omanlig. 
 

4.4.4 Vad män dricker 

 
I Snabba Cash beskrivs i många passager hur karaktärerna dricker alkohol, och det märks en 
viss skillnad i vad män dricker och vad kvinnor dricker. Dessutom märks en viss skillnad 
rörande vad män ur olika sociala grupperingar dricker. Männen dricker över lag oftast öl eller 
whiskey, men det förkommer även att de dricker olika sorters drinkar eller ren vodka. 
Kvinnor å andra sidan dricker oftast vin eller drinkar. När JW träffar sin flickvän för att äta 
middag beställer han in en öl till sig, medan hon redan sitter med ett glas rödvin.172 När Jorge 
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senare träffar JWs flickvän på en krog beställer han in öl till sig och rödvin till henne.173 
Utifrån detta går det att tolka vin som en typiskt kvinnlig dryck, medan öl är en typiskt manlig 
dryck. 
 
Även när männen i Snabba Cash inte umgås med kvinnor är öl den dominerande 
alkoholhaltiga drycken.174 Alla de tre huvudkaraktärerna dricker emellanåt öl, och drycken 
går hem i samtliga av deras respektive sociala grupperingar. JW dricker öl på Stureplan, Jorge 
med sina vänner i Sollentuna och Mrado med sina vänner från gymmet. Whiskey förekommer 
också flitigt i umgänget män emellan. När Mrado besöker sin överordnade inom den 
kriminella så kallade Organisationen bjuds han på vällagrad whiskey,175 och likaså när han 
möter ledaren för en motorcykelklubb för en affärsuppgörelse.176 När Jorge bryter sig in i en 
sommarstuga som bommats igen inför vintern när han är på flykt finner han ett barskåp 
innehållande flera olika whiskeysorter. Efter att utan framgång ha sökt något att blanda 
alkoholen med konstaterar han att ”[ä]kta män kör rent”.177 När han senare besöker Sollentuna 
för att träffa gamla vänner dricker de också whiskey, ”som konnässörer”.178 
 
JW förekommer aldrig drickandes whiskey, men han är däremot den ende av de tre som 
någonsin nämns dricka vin, och då under påkostade middagar med sina Stureplansvänner.179 
Det är däremot med största sannolikhet inte opassande att dricka whiskey i hans kretsar, där 
allt som är av någorlunda klass accepteras. Det syns dock en tydlig skillnad mellan Mrados 
och Jorges respektive världar, där 16-årig whiskey för Mrado inte är något särskilt 
uppseendeväckande, medan Jorge imponeras av de olika sorterna och ser det som en finare 
dryck än vad han är van vid från sin uppväxt i förorten. 
 
Samtidigt som såväl moderniteten som liberalismen har erbjudit oss nya val att göra i livet, 
och nya möjligheter som ligger öppna för alla och inte bara några priviligierade få, finns det 
fortfarande yttre faktorer som styr våra val. Män i det moderna samhället kan i teorin 
bestämma helt fritt hur de vill vara, men omgivningens förväntningar och antaganden gör att 
somliga val kan vara mindre bekväma än andra. Genom att följa en outtalad mall för hur en 
man ska vara och bete sig, och vilka intressen han ska ha, kan han underlätta sitt dagliga liv. 
En man som väljer en livsstil, ett yrke eller har ett intresse med feminina konnotationer löper 
stor risk att ses som mindre manlig av omgivningen. En man som inte är intresserad av 
exempelvis bilar eller sport, typiskt manliga intressen, kan därför ses som avvikande. 
 

4.5 Manligt och omanligt 
 
Det finns en rad uppfattningar kring vad som är manligt och vad som inte är det. Connells 
hegemoniska maskulinitet är en idealbild för hur män ska vara, och det är i stort sett omöjligt 
att leva upp till det idealet, ett ideal som dessutom i högsta grad är föränderligt över tid och 
rum. Däremot kan en man sträva efter att komma så nära idealbilden som bara är möjligt, 
genom att vara och agera manligt. Ett omanligt beteende, om så bara tillfälligt, för honom 
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återigen längre bort från sitt mål. Makten ligger inte bara i mannens egna händer, utan hans 
manlighet avgörs även av omvärldens uppfattning om honom. 
 

4.5.1 Feminina konnotationer 

 
I det samhälle vi lever i ses heterosexualitet som norm, och homosexualitet som avvikande. 
Det blir därmed manligt att vara intresserad av kvinnor, och omanligt att vara intresserad av 
andra män. En homosexuell man har därmed en lägre position i Connells maskulina 
hegemoni. I Snabba Cash är skällsord och förolämpningar som syftar på homosexualitet 
mycket vanligt förekommande, troligtvis tack vare sin avmaskuliniserande effekt. Det finns 
en rad förolämpningar som direkt utmålar den omtalade mannen som homosexuell: 
”[b]ögdörrvakten”,180 ”lite gay med plugg”,181 ”Jorge-bögen”,182 ”[s]kraj är för bögar”,183 
”’[k]ör du japanskt är du bög’”184 samt ”Radovanbögen”.185 Sedan förekommer också 
förolämpningar som snarare syftar på sexuella aktiviteter mellan två män, förolämpningar 
som dels är avmaskuliniserande men som också innefattar en viss förnedringsaspekt. I en 
kommentar som ”’Tryckte de på dig också? Vem låg underst?’”.186 finns en fråga om makt 
dold i den faktiska frågan. Den som ligger underst domineras fysiskt av den som ligger överst, 
och är därmed maktlös. Inte sällan ger kommentarerna dessutom ett intryck av att det handlar 
om ett tvång, och att detta fråntagande av fysisk makt ska ske i en våldtäktsliknande situation. 
 
I vårt moderna samhälle ses gråt som en känsloyttring med feminina konnotationer, och män 
som gråter ses därför som omanliga. Claes Ekenstam, docent i idé- och lärdomshistoria vid 
Göteborgs Universitet, har studerat den manliga gråtens historia, och menar att dagens 
mansideal där gråt i det närmaste är tabubelagt började växa fram kring sekelskiftet 1800. 
Därefter började gråtande män anses visa bristande självkontroll, och en god förmåga till 
behärskning sågs som en viktigare egenskap än att kunna uttrycka starka känslor.187 Ekenstam 
menar dock att det de allra senaste decennierna har skett en viss förändring i attityden till 
manlig gråt, och att det inte anses fullt så avmaskuliniserande att kunna visa sina känslor 
längre.188 Gråten har utvecklats till ett slags kodat budskap under årens lopp, där det från att 
ha varit ett tecken på empati och medkänsla blivit ett tecken på svaghet, och fått feminina 
konnotationer. 
 
För karaktärerna i Snabba Cash tycks den förändringen inte ha slagit igenom riktigt än, och 
män som gråter eller får tårar i ögonen på grund av smärta eller sorg nedvärderas. Passagen 
”Bögdörrvakten skulle få smaka. Bögdörrvakten skulle gråta”189 antyder att den ultimata 
förnedringen för en man är att gråta, allra helst inför andra människor. I samma kapitel 
förekommer också meningen ”Töntarna vid handfaten grät”,190 där det görs tydligt att en man 
som gråter är en tönt. Vid ett senare tillfälle beskrivs hur en man hotas med ett skjutvapen, 
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och hans reaktion beskrivs som att han ”Grät. Bönade”.191 Gråten sammankopplas med djup 
desperation och anges som ett tecken på svaghet, då mannen som fruktar för sitt liv inte kan 
behärska sig. 
 
Jorge blir i sammanhanget ett intressant exempel att studera. Efter sin flykt från 
Österåkersanstalten är hans livssituation på många sätt kaotisk. Trots smärre fysiska skador, 
svår psykisk påfrestning och att han ständigt är på helspänn gråter han inte. Inte ens när han 
vid ett tillfälle blir svårt misshandlad av Mrado och en av hans undersåtar tillåter han sig själv 
att gråta, trots att smärtan är så svår att han spyr och svimmar av.192 När han däremot till sist 
får möjlighet att träffa sin syster, efter mer än ett år sedan senaste gången, omfamnar han 
henne och gråter.193 Systern är, som jag kommer att återkomma till senare, mycket viktig för 
Jorge, och den som till slut får honom att släppa på självbehärskningen. Det kan dels bero på 
att den oro Jorge känt för sin syster under en längre tid stillas, men min tolkning är istället att 
det är en känsla av trygghet som får spänningen att släppa. Systern beskrivs vid ett tillfälle 
som den enda som stått på hans sida, och som aldrig gett upp hoppet om honom oavsett vilka 
svåra situationer han försatt sig själv i.194 Jag ser hans tårar vid återseendet som ett tecken på 
att han återigen upplever den trygghet som systern står för (systern = trygghet = ingen kan 
döma = avslappning = tillåter sig själv att släppa på behärskningen). 
 

4.5.2 Det rena förhållandet 

 
Giddens resonerar i Modernitet och självidentitet bland annat kring det rena förhållandet, en 
relation mellan två personer som bygger på ömsesidig tillit. Till skillnad från de flesta 
relationer människor emellan, vare sig de är romantiska eller inte, är ett rent förhållande inte 
beroende av yttre faktorer. De bägge parterna uppskattar varandra för det själsliga utbyte de 
har av varandra, och relationen är alltså inte socialt eller ekonomiskt beroende. De väljer att 
umgås med varandra för att det tillför deras liv något. För att en sådan relation ska vara möjlig 
måste en mycket stark tillit byggas upp, och enda möjligheten att göra det är att vara öppna 
och ärliga gentemot varandra.195 
 
JW träffar under den tid vi får följa honom en kvinna, Sophie, som han förälskar sig i. De 
umgås i samma Stureplanskretsar, och hon känner givetvis inte till något om hans verkliga 
förflutna. Istället har hon fått höra en uppdiktad variant av hans bakgrund. Till en början leds 
Sophie att tro att de är öppna mot varandra, och att hon känner sin pojkvän. Med tiden går det 
dock upp för henne att det finns delar av hans liv som hon inte känner till något om, vilket får 
henne att försöka ta reda på hans hemligheter genom att träffa hans vänner. Vid ett tillfälle 
uttrycker hon också denna längtan att verkligen lära känna JW för honom, då han inte tycker 
om hennes försök att kontakta hans vänner: 
 

’Jag vill ju känna hela dig. Vi har varit tillsammans i snart fyra månader och jag trodde att vi 
skulle nå en annan nivå efter ett tag. Nu börjar jag förstå att det här är nästa nivå. Att inte veta 
någonting om dig. Om du har en massa kompisar som du liksom döljer för mig känns det 
konstigt.’196 

 

                                                 
191 Lapidus (2007), s. 361. 
192 Ibid., s. 191f. 
193 Ibid., s. 381. 
194 Ibid., s. 192f. 
195 Giddens (1997), s. 109-122. 
196 Lapidus (2007), s. 410. 
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Hon uttrycker här att hon vill uppnå ett rent förhållande med JW, men att hon börjar tro att det 
är omöjligt med tanke på hans ständiga lögner och undanglidanden. Samtidigt skildras också 
hur JW väldigt gärna vill berätta saker för Sophie, och släppa in henne i hemligheten om sitt 
liv, men att han är rädd att riskera den relation de redan har. Han vågar inte lita på att hon inte 
skulle avsluta förhållandet om hon fick reda på hans verkliga förflutna och det alternativa 
kokainförsäljarliv han lever. När han får medverka vid en affärsuppgörelse i den undre 
världen är hans reaktion exempelvis att det ”kändes så otroligt bra och så fruktansvärt svårt att 
inte berätta något för Sophie”.197 
 
Senare resonerar JW också kring det faktum att Sophie slutat forska lika mycket i hans 
förflutna, på ett sätt en lättnad, men kanske även ett tecken på att hon gett upp hoppet om 
deras relation.198 Efter en diskussion med sina föräldrar sitter JW ensam i sin nya lägenhet: 
”Funderade på att ringa Sophie. Berätta allt om sina föräldrar. Om Camilla [systern; min 
anm.].”199 Han bestämmer sig för att låta bli, då han inte vill riskera förhållandet eller det 
rykte han skapat sig i umgängeskretsen. Under de omständigheter som råder för JW och 
Sophies relation är ett rent förhållande mycket svårt att uppnå, då det redan från början funnits 
osanningar mellan dem som i efterhand vore svåra att reda ut utan att förtroendet skulle 
skadas. Jag tolkar därför uppbrottet som oundvikligt, då de under hela förhållandet haft 
tillitsproblem (upptäckt oärlighet = aktivt undanhållande av information = svårt att bygga upp 
tillit = dålig relation). 
 

4.5.3 Ett förändrat ideal 

 
Som Claes Ekenstam skriver började mansidealet förvandlas kring sekelskiftet 1800. Den 
moderne mannen skulle vara stark, fysiskt och psykiskt, och ha hög självbehärskning. Att som 
man gråta var ett tecken på svaghet och starkt avmaskuliniserande. Samhället har i stort varit 
väldigt föränderligt under de senaste seklen, och även mansidealet genomgår ständiga 
förändringar. En av de punkter som dock varit oförändrad väldigt länge är synen på gråtande 
som omanligt. Den moderne mannen förväntas hantera sina känslor på ett mer behärskat sätt. 
I somliga förmoderna epoker har förmågan att visa känslor genom att gråta setts som ett 
tecken på medkänsla och empati, och inte på något vis antytts vara omanlig.200 Under vissa 
perioder har inte heller homosexuella handlingar setts som något särdeles omanligt. Det finns 
forskare som pekar på att män som ses som mycket manliga i sina sociala och historiska 
kontexter också kan ha homosexuella erfarenheter, utan att för den sakens skull ses som 
mindre manliga.201 
 
Trots att både modernitet och liberalism förespråkar ett individtänkande där vi i viss mån 
förväntas sätta oss själva i främsta rummet finns det en stor rädsla för att inte ingå som en 
självklar del av en grupp. En rädsla för att inte passa in. En man kan till exempel vilja ingå i 
gruppen män, och göra det på ett vis som inte lämnar några tvivel. Hans beteende och yttre 
ska på ett tydligt sätt förmedla till omvärlden att han är en man. Om han gör något som har 
feminina konnotationer, som att gråta eller visa sexuellt intresse för en annan man, finns en 
risk att han börjar betraktas som mindre manlig och hans självklara plats i gruppen män är 

                                                 
197 Lapidus (2007), s. 386. 
198 Ibid., s. 427. 
199 Ibid., s. 429. 
200 Ekenstam (1998) 
201 Flera exempel på detta räknas upp i Nilsson, Arne (1998). Forskning om homosexualitet som mansforskning, 
s. 177. 
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hotad. Det individualistiska tänkandet till trots utövar kollektivet alltså fortfarande en stor 
makt över en enskild individ på vissa plan. Just när det rör beteende och känsloyttringar är 
tendenser till vissa tabun extra stark, vilket också framkommer väldigt väl i Snabba Cash. 
 

4.6 Familj 
 
Den vikt familjens roll tillskrivits har varierat under olika epoker i historien. I och med 
moderniteten har fokus förskjutits något från familjen och den starka ställning den tidigare har 
haft, och individen har istället kommit att betonas. Dock spelar familjen fortfarande en stor 
och viktig roll i människors liv, och fungerar som en trygg punkt i tillvaron. Det är också som 
den trygga punkten i tillvaron familjen beskrivs i Snabba Cash, i de ”normalfall” som 
figurerar i periferin. För de tre huvudkaraktärerna är familjelivet däremot allt annat än tryggt 
och normalt. JW har lite kontakt med sin föräldrar sedan systern Camilla några år tidigare 
spårlöst försvunnit, en syster han inte umgicks med så mycket då men som han nu desperat 
försöker hitta. Jorge är uppvuxen med sin mamma, sin våldsamma och dominanta styvfar och 
sin syster Paola. För honom har systern, som jag nämnde i förra avsnittet, alltid symboliserat 
trygghet, men han har svårt att träffa henne då han är på rymmen. Mrado befinner sig mitt i en 
vårdnadstvist med sin före detta flickvän för att få rätt att umgås med sin femåriga dotter 
Lovisa, en situation som kompliceras ytterligare av hans kriminella leverne. 
 

4.6.1 Familjen som hinder 

 
JWs syster Camilla flyttade till Stockholm väldigt tidigt och försökte, precis som JW senare 
gör, skaffa sig ett socialt liv kring Stureplan. Efter flytten hälsade hon sällan på, utan hörde 
främst av sig med enstaka telefonsamtal eller vykort. En dag upphörde kontakten, och så 
småning om uppdagades det att hon var försvunnen och en omfattande polisutredning 
påbörjades. Föräldrarnas sorg bredde ut sig över hemmet i Robertsfors och JW, som 
fortfarande gick i gymnasiet vid den tidpunkten, ville hantera situationen på ett annat sätt. 
Han orkade inte längre med det tysta sorgearbete hans föräldrar ägnade sig åt utan flyttade till 
Stockholm, skaffade bostad och gick färdigt gymnasiet där. Han valde att dikta upp en ny 
bakgrund åt sig själv, en som skulle passa bättre in i det liv han ville skapa för sig själv. Med 
tiden ökar längtan efter att hitta systern, eller åtminstone få reda på vad som hänt henne, och 
då polisens utredning stannar av tar han saken i egna händer. När han börjar nysta i Camillas 
liv finner han en rad för honom nya ledtrådar till vem systern egentligen var, och med tiden 
börjar han också se likheter mellan sig själv och henne. 
 
För JW fungerade Camilla först som en utlösande faktor till att han flyttade till Stockholm, 
genom att föräldrarnas sorg över henne gjorde det outhärdligt för honom att bo kvar hemma. 
Det var också hennes försvinnande som försvårade hans relation till föräldrarna, och ledde till 
att kontakten är sporadisk. Sedermera tar projektet med att ta reda på vad som hänt systern allt 
mer tid och kraft från JW, vilket gör att såväl studierna och de kriminella affärerna blir mer 
eller mindre lidande. Utan att det någonsin utskrivs är det tydligt att Camilla i någon mån 
fortfarande styr JWs liv (ovisshet = längtan att få veta = försök att ta reda på sanningen = stor 
del av livet). Han tillåter sig inte att slappna av och njuta av det framgångsrika liv han skapat 
för sig själv förr än han vet vad som hänt henne, och riskerar därför gång på gång att avslöja 
sig själv. Han reflekterar själv över faran emellanåt, som när han väljer att kontakta polisen 
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för att lämna nya upplysningar om Camilla, trots stränga förmaningar från sin överordnade 
om att inte ha något som helst med polisen att göra.202 
 
I de kretsar där JW umgås och vill passa in är familjen en viktig faktor för acceptans. 
Föräldrarna ska ha rätt arbeten, gärna rätt anor och god ekonomi. JWs pappa är arbetsledare 
på en sågfabrik, ”så långt ifrån JW:s livsplaner det gick att komma”, och mamman arbetar på 
Arbetsförmedlingen.203 Under en förfest hos en av JWs nya vänner reflekterar JW över frågan 
om föräldrars inverkan, och hur viktigt det är att vara av rätt börd. Den aktuella vännen har en 
pappa som arbetar inom Stenbecksfären och en mamma som ärvt stora summor pengar och en 
mängd fastigheter, ”[s]om sig bör”.204 Något senare nämns vännernas vaga misstankar: ”Det 
saknades något i hans historia, de kände inte till hans föräldrar ...”205 När flickvännen Sophie 
frågar om hans föräldrar svarar han undanglidande med lögner om boende utomlands och fin 
gård i Dalarna.206 
 
Genom att inte kunna bevisa den fina bakgrund han påstår sig ha kan JW aldrig bli helt och 
hållet accepterad i sin umgängeskrets. Giddens framhåller att en bärande del när vi skapar och 
omskapar vår självidentitet är att kunna hålla igång en specifik berättelse om oss själva.207 För 
att någonting helt och hållet ska kunna integreras i den berättelsen, vår biografi, så måste vi 
själva tro på det, och kunna få andra att tro på det. Vi kan bara omforma det som finns här och 
nu, och påverka den fortlöpande biografin. JW vet själv sanningen om sina föräldrar, och 
kommer därför aldrig själv att kunna tro på den berättelse han skapat. Därigenom kommer 
inte heller hans vänner helt att kunna tro på berättelsen, speciellt inte då de redan hyser 
misstankar mot den. JW kan inte ändra sin biografi retroaktivt. Däremot kan han, genom sitt 
reflexiva projekt, välja att från den tidpunkt då han lämnade familjen bakom sig och flyttade 
till Stockholm aktivt omskapa sin biografi. Han kan därefter forma sin identitet så som det 
passar honom, men föräldrarna och uppväxten i Robertsfors kan inte suddas ut från biografin 
och ändras till något annat. Ett tecken på att han vant sig vid rollen som den rike, 
ekonomistuderande överklasskillen är att han anser att föräldrarna inte passar ihop med hans 
liv istället för tvärtom, och att han känner sig som en främling när han besöker dem 
(föräldrarna = okultiverade och av lägre klass = oförenliga med JWs överklassvanor).208 
 

4.6.2 Familjen som motivation 

 
Jorges storasyster Paola har varit den han kunnat räkna med under hela sin uppväxt, och den 
som ovillkorligt gett honom sitt stöd även när han hamnat i klammeri med rättvisan. När 
Mrado vill hitta Jorge då denne är på rymmen letar han upp och skrämmer Paola för att få 
upplysningar.209 När Jorge får reda på att Paola blivit uppsökt av personer som varit ute efter 
honom, och att det i förlängningen är hans fel, påbörjar han det hatprojekt som är hans 
drivkraft under resten av historien. Han vill hämnas männen inom Organisationen som både 
sett till så att han tillbringat en lång tid i fängelse och som utsatt hans syster för obehag. Ju 
mer Jorge ägnar sig åt sitt projekt och nystar i Organisationens tvivelaktiga affärer, desto fler 
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punkter läggs till listan över varför han vill hämnas på dem. I grund och botten är trots allt 
systern och en önskan att hon ska få vara trygg vad som driver honom. Då hon är trygghet för 
honom måste han först se till att hon är trygg, innan han kan börja tänka på sig själv (Paola = 
trygghet för Jorge = otrygg Paola = otrygg Jorge). Dessutom är det för Jorge mer förargligt att 
Mrado sökt upp Paola än att han gett sig på honom själv och misshandlat honom mycket 
svårt, eftersom hans kriminella liv då drabbat någon annan än honom själv på ett direkt sätt. 
 
Mrados bakgrund omnämns mycket sällan och då i vaga ordalag. Det som istället går att tolka 
som viktigt i hans bakgrund är det sociala arv han har från sina serbiska föräldrar, och det 
tycks i första hand vara hans etniska bakgrund, och inte föräldrarna själva, som format den 
han är. Jag tror inte att föräldrarna varit oviktiga, men de tas inte upp som en faktor för den 
han blivit i samma utsträckning som med JW och Jorge. I deras fall rör familjelojaliteten den 
modernare kärnfamiljen, medan Mrados lojaliteter är till en mer kollektiv bakgrund. Detta blir 
också synligt då Mrado drar sig för att svika Organisationen, då den sammanhållning den 
erbjudit är att likna vid familjelojalitet. 
 
När det handlar om Mrados familjeliv är det istället den femåriga dottern Lovisa som 
fokuseras. Mrado framhåller vid upprepade tillfällen att hon är huvudsaken i hans liv och att 
han skulle göra vad som helst för henne.210 Samtidigt sker det gång på gång att han missar sin 
enda kväll varannan vecka med henne för något av sina kriminella åtaganden, eller att han 
helt enkelt placerar henne en bit ner på sin prioriteringslista. Ett exempel på det sistnämnda är 
när han för sig själv räknar upp vad han har att göra: ”Styra upp garderoberna efter 
Kvarnenfiaskot, hitta en målvakt för att bygga upp penningtvättbolagen, slåss för sin 
dotter.”211 Något senare funderar Mrado på att ge sig av från Stockholm, då hans liv där börjat 
bli lite väl farligt. Han funderar ett slag och konstaterar sedan att allt han bryr sig om finns 
där: ”Hans lägenhet, verksamhet, dotter.”212 
 
Trots att Mrado ser Lovisa som väldigt viktig är hon mycket sällan högst prioriterad, och han 
hittar ständigt på nya ursäkter till varför annat får går före: ”någon måste ju dra in cash för att 
kunna ge Lovisa ett bra liv.”213 Hon blir till ett ständigt dåligt samvete, tills han blir 
degraderad inom Organisationen och Mrado bestämmer sig för att bli en god far och dra sig 
tillbaka från den kriminella världen. Innan han kan göra det måste han dock hämnas sin 
tidigare överordnade för att återupprätta sin heder, en sista situation där den kriminella 
verksamheten prioriteras högre än Lovisa. Under pågående hämndaktion bestämmer han sig 
för att omprioritera, och att skydda dotterns liv. För att hon ska vara säker ger han upp sin 
umgängesrätt och ger Lovisas mamma ensam vårdnad, då det är enda sättet att få henne att gå 
med på att gå under jorden.214 
 

4.6.3 Den moderne mannens uppgift 

 
Mrado är en representation av en konflikt mellan olika maskulinitetsideal, där han dels vill 
vara en god far i enlighet med ett modernt manlighetsideal men samtidigt vara den gode 
familjeförsörjaren enligt ett mer traditionellt ideal. En modern man förväntas kunna 
kombinera dessa båda mansroller, och både försörja familjen och ta hand om den på ett mer 
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handgripligt sätt.215 Jorge ser på ett liknande sätt det barn systern väntar som en god anledning 
till att göra färdigt sitt personliga hämndprojekt mot Organisationen, för att istället kunna vara 
en skötsam och närvarande morbror som inte sitter i fängelse. I slutänden får han ändå svårt 
att vara närvarande, då han flyr landet, men han svär ändå för egen del att åtminstone bistå 
systern och hennes barn ekonomiskt och ge dem den tryggheten. För JW finns inte längre 
någon möjlighet att skydda systern då hon sedan några år tillbaka är försvunnen, men han ser 
det ändå som sin plikt att göra allt i sin makt för att hjälpa henne och ta reda på vad som hänt 
henne. 
 
För Mrados del leder kriminaliteten på lång sikt till att han mister sin möjlighet att ta hand om 
sin dotter. Dels hamnar han i fängelse,216 vilket är ett mycket tydligt fysiskt hinder för att 
finnas där för henne. Dels har han gett upp umgängesrätten då han prioriterade att genomföra 
sin hämnd för att återupprätta sin egen heder. Kortfattat går det att konstatera att Mrado 
försökte byta inriktning på sitt liv alltför sent, och när han väl gjorde valet att satsa på att vara 
en god far fanns det inte längre någon återvändo från det kriminella livet. Istället blev han 
berövad såväl friheten som umgänget med dottern. 
 
Den valfrihet som finns i det moderna samhället har medfört att familjens betydelse förändrats 
något. Familjen är fortfarande en symbol för trygghet och kan erbjuda en kravlös 
sammanhållning som få andra grupperingar i samhället har. Familjen är också en del av våra 
liv som vi inte fått välja, och som vi inte heller kan förändra i efterhand, vilket i exempelvis 
JWs fall till en början framträdde som en nackdel. När han hamnat i fängelse och alla hans 
nya vänner vänt honom ryggen finns föräldrarna däremot fortfarande där för honom, trots att 
de inte heller uppskattar hans kriminalitet och lögner.217 Det krävs mycket för att en 
familjerelation ska brytas, medan en vänskapsrelation vilar på en mycket ostadigare grund. 
 
Till följd av de liberala idéernas genomslag började klassgränserna luckras upp, och det fanns 
inte längre lika tydligt avgränsade samhällsskikt, en utveckling som påbörjades under 1800-
talet och vars effekt fortfarande lever kvar i vårt samhälle.218 Utan en sådan förändring hade 
en ung man som JW i princip inte haft någon möjlighet att genomföra den klassresa han gör. 
Det hade också varit mycket svårt för honom att ens låtsas tillhöra överklassen, vilket nu är en 
ganska lätt uppgift så länge han håller sig med rätt attribut och åsikter. Han lyckas, även innan 
han har ett ekonomiskt kapital att röra sig med, kamouflera sig nog väl för att bli tagen för en 
i mängden i sin nya bekantskapskrets. Vid ett tillfälle resonerar JW själv kring sin förmåga att 
passa in i olika sammanhang genom att studera den jargong som personerna omkring honom 
har, och hur det hjälper honom i båda de vitt skilda sociala sammanhang han vanligtvis rör sig 
i.219 Genom att vara en skicklig kameleont kan han röra sig fritt mellan olika samhällsskikt 
utan att någonsin uppträda helt fel. 
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5 Avslutning 
 

5.1 Slutdiskussion 
 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att studera hur representationer av identitetsskapande och -
omskapande konstrueras genom romankaraktärerna i Jens Lapidus Snabba Cash. Jag ville se 
vilka medel de använder, och hur processerna relaterar till föreställningarna om det moderna 
samhället. Jag valde också att närmare studera hur de skapar och omskapar sina maskulina 
identiteter. För att få reda på det utgick jag från sociologerna Anthony Giddens och R.W. 
Connell samt kommunikationsforskaren Stuart Hall, och ställde min valda roman mot deras 
respektive teorier rörande identitetsskapande, maskulinitet och representationer. De svar och 
delar av svar jag funnit på mina frågeställningar är också vad som kommer att få strukturera 
detta slutsatskapitel i form av underrubriker. 
 

5.1.1 En man gråter inte 

 
Min första frågeställning löd: ”Vilka likheter och skillnader finns i hur karaktärerna definierar 
sig själva som män?” 
 
Alla de tre huvudkaraktärerna betonar sin heterosexualitet genom att på olika sätt visa 
uppskattning för kvinnor och deras kroppar, samtidigt som de tar tydligt avstånd från 
homosexuella konnotationer. En heterosexuell man är en maskulin man, och ett noggrant 
betonande av intresset för kvinnor i sociala sammanhang kan tjäna till att få omgivningen att 
uppfatta honom som maskulin. I detta avseende finns tydliga likheter mellan JW, Jorge och 
Mrado, och deras tillvägagångssätt för att bevisa sin heterosexualitet, och därmed också 
maskulinitet, är liknande. 
 
De tre är också noggranna med att visa fysisk och psykisk styrka såsom en man enligt 
samhällets konventioner bör. De reflekterar kring den fysiska kroppen, även om de har något 
olika syn på hur en manskropp bör se ut. JW vill ha ”lite muskler”,220 Jorge vill ha en 
slimmad och funktionell kropp, och Mrado vill ha en stor och muskulös kropp som kan 
ingjuta respekt i hans fiender. Även om synen på hur den bör se ut skiljer är de överens om att 
kroppen är en del av deras identitet som säger något om dem som män. 
 
JW och Mrado gråter inte alls, medan Jorge gråter vid ett enda tillfälle. Istället är gråt en 
känsloyttring med feminina konnotationer som de som män försöker undvika i möjligaste 
mån. Gråtande män beskrivs som töntar, homosexuella eller desperata. Den behärskning de 
visar prov på då de låter bli att gråta är ett maskulint drag som stärker deras maskulinitet. De 
visar också prov på sin psykiska styrka genom behärskning i pressade situationer vid ett 
flertal tillfällen. Ett undantag från det är JW, som när han får veta vad som hänt systern låter 
ilskan och sorgen ta över och skjuter hennes baneman. 
 
Jorge och Mrado anstränger sig för att skydda och ta hand om sina kvinnliga 
familjemedlemmar, i Jorges fall systern Paola och för Mrado dottern Lovisa. De vill rent 
fysiskt se till så Paola och Lovisa inte utsätts för någon form av fara, och hellre ta smällarna 
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personligen. När Jorge brutalt misshandlas av Mrado och dennes medhjälpare är det inte den 
personliga förnedringen som känns tyngst, utan att han fått reda på att de hotat Paola. Det är 
också det som driver honom till att försöka hämnas och får honom att ta stora risker. Mrado 
ger hellre upp sin egen lycka, umgänget med Lovisa, än att riskera att något händer henne. De 
två ser sig i egenskap av män som ansvariga för att försörja sina kvinnliga familjemedlemmar 
och att ge dem ett gott och tryggt liv. JW visar inte prov på samma maskulina 
försörjarinstinkt. Han försöker förvisso finna sin syster Camilla och ta reda på vad som hänt 
henne, men tycks redan från början ha en känsla av att inte kunna hjälpa henne. Istället blir 
sökandet en möjlighet att i efterhand kunna lära känna sin syster bättre. Strävandet att 
ekonomiskt stödja kvinnorna i sin närhet uttrycks inte hos JW. 
 
Likheterna i karaktärernas definition av sig själva som män ligger i att de alla är noga med att 
betona sin heterosexualitet och sitt intresse för kvinnor. De anser kroppen vara ett viktigt 
tecken på manlighet, likaså psykisk styrka och självbehärskning. Skillnaden ligger mest i hur 
de ser sin roll som män i förhållande till kvinnor i sin närhet. Jorge och Mrado vill skydda och 
försörja sina kvinnliga familjemedlemmar, medan JW inte tycks ha den drivkraften på samma 
sätt. Han vill förvisso gärna finna sin syster eller svaret på vad som hänt henne, men 
framhåller henne hela tiden som en stark kvinna som tagit hand om sig själv. 
 

5.1.2 Kriminalitet sätter mannen på prov 

 
Min andra frågeställning löd: ”Kan den kriminella livsstilen ses som en markör för, eller 
skapare av, maskulin identitet, och i så fall hur?” 
 
I Snabba Cash framställs den kriminella världen som hård, kall och krävande, såväl fysiskt 
som psykiskt. Jorge och Mrado hamnar vid upprepade tillfällen i situationer där det ställs 
stora krav på deras fysik. Jorge klättrar över hinder, hoppar från höga höjder och springer 
bokstavligen ifrån polisen. Mrado slåss och knäcker ben för att få information. En kvinna 
skulle kunna utföra detta, men styrka och god fysik ses som maskulina egenskaper. De tre 
utsätter sig också för stora risker och psykiska påfrestningar där god självbehärskning är ett 
måste. Självbehärskning är en maskulin egenskap, som visar på god kontroll över självet och 
en rationell förmåga i trängda situationer. Den kriminella livsstilen ger de tre en chans att 
testa och bevisa sin fysiska och psykiska styrka på ett sätt som de troligtvis inte fått om de 
levt ett ”normalt” liv. 
 
Den kriminella livsstilen och de affärer karaktärerna är inblandade i leder till en god ekonomi, 
vilket i Jorge och Mrados fall är en förutsättning för att försörja familjen. Genom sina 
brottsliga förehavanden tjänar de pengar, och då kriminalitet i olika former är vad de ägnat sig 
åt under hela sina vuxna liv är det också det enda sättet för dem att bygga upp en stabil 
ekonomisk grund. Jag konstaterade i avsnitt 5.1.1 att de bägge i egenskap av män ser det som 
sin plikt att försörja familjen och ta hand om dess kvinnliga medlemmar, och i brist på andra 
förmågor blir kriminaliteten deras enda väg till att uppfylla den plikten. 
 
JW har inte samma strävan efter att kunna försörja en familj utan har i stort sett bara sig själv 
att sköta, och därmed också ett mer individcentrerat tänkande rent ekonomiskt. Han använder 
dock de pengar han tjänar till att köpa saker som hjälper honom att bli den man han vill vara. 
Han skaffar den bil han länge längtat efter att äga och han skaffar rätt kläder. Den nya 
ekonomiska situationen ger honom en möjlighet att motsvara sin egen bild av en riktig man. 
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Att börja tjäna summor stora nog för att ha den livsstilen skulle ha tagit honom lång tid om 
han försökt på hederlig väg. 
 
För Mrado är den kriminella livsstilen en stor del av självidentiteten, och han har kommit att 
definiera sig själv utifrån sin sysselsättning. Han upplever sig ha en viss respekt i egenskap av 
högt uppsatt inom Organisationen, och en värdighet som är intakt så länge han har kvar den 
positionen. När han degraderas ser han det som ett slag mot sin värdighet, och han uttrycker 
att det är denna värdighet som gör honom till man. För att kunna återupprätta sin självidentitet 
och sin syn på sig själv som man måste han hämnas den som degraderat honom inom 
Organisationen, och återerövra den respekt han brukade åtnjuta. 
 
Den kriminella livsstilen ger JW, Jorge och Mrado en chans att sätta sig själva på prov och 
utmana sina egna kroppar och hjärnor. De kan bevisa sin styrka och sin självkontroll i 
pressade situationer, och därmed också bevisa sin maskulinitet. Deras kriminella affärer ger 
dessutom god ekonomi, vilket för Jorge och Mrado är viktigt i rollen som familjeförsörjare, 
och JW får chansen att skaffa sig de manliga attribut han drömt om. För Mrado är den 
kriminella livsstilen viktig för självidentiteten, då den är en del av hans värdighet, och därmed 
också hans manlighet. 
 

5.1.3 Människor är i ständig förändring 

 
Min tredje frågeställning löd: ” På vilket/vilka sätt kommer den moderna samhällskontexten, 
med särskilt avseende på liberalismen, till uttryck i romankaraktärernas identitetsskapande?” 
 
JW, Jorge och Mrado lever alla liv som är starkt individcentrerade, då de i det stora hela bara 
har sig själva att sköta. Mrado försöker förvisso ge sin dotter ett bra liv, både ekonomiskt och 
socialt, och har ett visst ansvar för henne. Hon bor däremot inte med honom, och de har 
tämligen lite umgänge, varför den största delen av Mrados tid rör honom och ingen annan. 
Jorge bryr sig mycket om sin syster och vill göra allt för henne, men då han är på rymmen 
från fängelset och efterlyst av polisen får han nöja sig med att försöka göra allt han kan för 
henne på håll. Hans omsorg om systern är med andra ord lika mycket någonting han gör för 
sig själv, för att lindra sitt dåliga samvete. 
 
JW är den som allra tydligast lever ett mycket individualistiskt liv, där i princip allt han gör 
syftar till att bygga upp det liv han så länge drömt om. Genom att kunna flytta bort från sin 
medelklassfamilj och sitt förflutna kan han i stor utsträckning omforma sitt liv och sin 
självidentitet, och skapa överklasskillen JW. Det är intressant att han jobbar så hårt på att 
frigöra sig från sin familj och den sociala kontext de placerar honom i, för att kunna bli 
upptagen i en annan, mer vänskaplig gemenskap. Allt detta individualistiska strävande syftar 
till att bli en accepterad medlem av en annan grupp istället. JW har sparsam kontakt med 
familjen och väljer att fokusera på sig själv och sina drömmar istället. Flickvännen och 
försöken att hitta systern blir båda i viss mån delar av hans livsprojekt och försöken att 
förverkliga sig själv. Kriminaliteten stämmer inte riktigt överens med hans självbild, men den 
fungerar som en livsstilssektor som han bara ägnar sig åt ibland, och som inte behöver 
integreras med den livsstil han valt att ha till vardags. Han försöker hålla en tydlig gräns 
mellan de båda, och vill inte att de olika världarna ska beblandas alltför mycket. 
 
Det moderna samhället erbjuder fler valmöjligheter än i förmoderna epoker, och en av de 
möjligheterna är att välja om. Det går inte att ändra delar av livet man redan genomlevt, men 
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från den punkt man bestämmer sig för att göra en stor förändring kan vi välja att skapa en 
biografi som är rakt motsatt den vi dittills haft. JW bryter med sin bakgrund och skapar sig ett 
nytt liv och en ny biografi som den framgångsrike Stureplanskillen. Han försöker dock att 
omskapa sitt förflutna med hjälp av lögner, vilket inte räcker för att övertyga den nya 
bekantskapskretsen om att han är den han påstår sig vara. De blir istället snarare mer 
misstänksamma. Mrado planerar att radikalt förändra sitt liv genom att dra sig undan de 
kriminella kretsar han rört sig i och istället bli hederlig. Han får inte tillfälle att genomföra 
förändringen då han vill ta ut sin personliga hämnd på ledaren inom Organisationen först, men 
han ser den ändå som fullt möjlig. Han kan välja att bli hederlig efter 20 år som kriminell, och 
skapa sig ett tämligen gott liv trots sitt förflutna. För Jorge är valmöjligheterna inte lika fria, 
då han ständigt är eftersökt av polisen. Tar han sig utanför Sveriges gränser ökar 
valmöjligheterna, men han kan inte röra sig fritt och inte heller göra vad han vill. Om han valt 
att sitta av hela sitt fängelsestraff och blivit frisläppt hade han däremot kunnat ändra riktning 
på sitt liv och börjat leva hederligt. Möjligheterna är inte bara en positiv del av moderniteten, 
utan de ständiga valen kan också innebära en stress för individen. Dessutom följer med 
möjligheten att välja också ett stort ansvar för de konsekvenser valen får. 
 
Ett annat för moderniteten utmärkande drag är föränderligheten, och återigen är Marshall 
Bermans beskrivning av epoken användbar; Allt som är fast förflyktigas.221 Ingenting är 
längre beständigt och allting kan förändras, däribland samhället som är under en ständig 
utveckling. Även vi människor är evigt föränderliga. Genom att hela tiden göra nya saker och 
uppdatera vår biografi tillför vi också element till självidentiteten, och självet utvecklas. 
Också de liberala idéerna har haft stor betydelse för de tre huvudkaraktärernas skapande och 
omskapande av självidentiteten, främst genom hävdandet av den enskilde individens frihet 
och valfrihet. Ett mer konkret exempel på liberalismens betydelse för identitetsskapandet i 
Snabba Cash är JWs klassresa, som inte varit möjlig om inte klassgränserna luckrats upp som 
en direkt följd av liberalismens genomslag. 
 
Moderniteten, och även liberalismen, är en viktig förutsättning för karaktärernas 
identitetsskapande och –omskapande, då de legat till grund för ett samhälle med större 
valmöjligheter än någonsin förr. JW, Jorge och Mrado har kunnat välja andra vägar i livet än 
de som deras föräldrar och andra äldre släktingar valt, och själva forma sina liv. JW valde att 
lämna hemmet tidigt och skapa sig en ny tillvaro i Stockholm, och genom att ta risker och 
ägna sig åt brottsliga affärer har han också kunnat skapa sig kapital och en plats i en högre 
samhällsklass än den han föddes i. Jorge och Mrado har även de haft stora valmöjligheter, 
även om de inte alltid känt sig nöjda med de val de gjort. Utan den föränderlighet och de 
möjligheter som kommit i och med moderniteten och liberalismen hade skapandet och 
omskapandet av självidentiteter inte varit möjligt i samma utsträckning. 
 

                                                 
221 Berman (1987), s. 332ff. 
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6 Sammanfattning 
 
Uppsatsen studerar representationer av identitetsskapande och –omskapande i romanen 
Snabba Cash av författaren Jens Lapidus ur ett litteratursociologiskt perspektiv, det vill säga 
att jag undersökt hur samhället gestaltats i det skönlitterära exemplet. De tre 
huvudkaraktärerna i Snabba Cash, JW, Jorge och Mrado, är alla män, och uppsatsen fokuserar 
därför på skapandet av maskulin identitet. Jag har också velat se vilka medel de använt sig av, 
och hur dessa skapande- och omskapandeprocesser relaterar till föreställningarna om det 
moderna samhället. För att komma åt problemet utgick jag från följande tre frågeställningar: 
 

- Vilka likheter och skillnader finns i hur karaktärerna definierar sig själva som män? 
 
- Kan den kriminella livsstilen ses som en markör för, eller skapare av, maskulin 

identitet, och i så fall hur? 
 
- På vilket/vilka sätt kommer den moderna samhällskontexten, med särskilt avseende på 

liberalismen, till uttryck i romankaraktärernas identitetsskapande? 
 
För att finna svaren på mina frågeställningar utgick jag huvudsakligen från sociologen 
Anthony Giddens teorier om modernitet och självidentitet, sociologen R.W. Connells teorier 
om den hegemoniske mannen och masskommunikationsforskaren Stuart Halls teorier om 
representationer och kodade budskap. Jag valde att göra en ideologianalys av materialet, och 
att relatera det till den samhälleliga kontext som moderniteten utgör. Jag har dessutom 
studerat vilken inverkan den liberala ideologins idéer och tankar haft på de tre 
romankaraktärernas identitetsskapande. För att göra min tolkning av texten mer transparent 
och analysprocessen mer tillgänglig för läsaren valde jag att använda ekvivalenskedjor. 
 
Analysen är strukturerad utifrån sex stycken olika teman, vilka vaskades fram genom en 
första genomläsning av romanen. Dessa är: Utseende och intryck, Styrka, Makt och pengar, 
Man bland män, Manligt och omanligt samt Familj. Genom dessa indelningar fick jag en god 
överblick över texten och en möjlighet att se situationer och karaktärer ur olika perspektiv. 
Indelningen hjälpte också till att på ett naturligt sätt belysa mina frågeställningar. 
 
Min studie ledde mig fram till slutsatserna det finns stora likheter mellan hur de tre 
romankaraktärerna definierar sig själva som män. De har liknande uppfattningar om vad som 
är manligt, och uttrycker det på liknande sätt. De framhåller exempelvis alla gärna sin styrka 
och självbehärskning, och betonar sin egen heterosexualitet inför andra män. Däremot skiljer 
de sig åt i sin relation till kvinnor. Jorge och Mrado ser det som sin plikt att försörja familjen 
och skydda de kvinnliga medlemmarna, medan JW lever ett mer individcentrerat liv där hans 
eget välbefinnande går först. 
 
Jag kunde också se att den kriminella livsstilen inte var en nödvändig del av den maskulina 
identiteten, men att den var mycket väl förenlig med maskulinitetsskapandet och på många 
plan underlättade karaktärernas strävanden för att upprätthålla en maskulin identitet. 
Exempelvis underlättas rollen som familjeförsörjare genom det ekonomiska tillskott de 
kriminella affärerna ger. Ekonomin ger också karaktärerna större chanser till 
självförverkligande, speciellt i JWs fall, då den livsstil han eftersträvar är mycket kostsam. 
Kriminaliteten ger dessutom karaktärerna en chans att uppvisa sin styrka och behärskning, två 
typiskt manliga egenskaper, i pressade situationer. 
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Moderniteten och liberalismen har båda varit viktiga förutsättningar för det omfattande och 
drastiska identitetsskapande och –omskapande karaktärerna ägnat sig åt. Såväl moderniteten 
som liberalismen förespråkar den enskilda individens frihet och valfrihet, vilket förutom ett 
större utbud av valmöjligheter också erbjuder chansen att göra om sina val. Liberalismen har 
också medfört att gränserna mellan samhällsklasser luckrats upp, och en person som i likhet 
med JW föds i en medelklassfamilj kan genom att göra rätt val och vara trägen bli en del av 
överklassen.
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