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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka vilka sociala problem på de norrländska 
landsbygderna som skildras i svenska hiphoptexter, hur de framställs samt på vilket sätt de 
kan förstås. För att besvara uppsatsens syfte tillämpades en kvalitativ innehållsanalys för att 
systematisera det empiriska materialet som texterna utgjorde. För att nå en djupare förståelse 
för de levnadsförhållanden som skapat sociala problem genomfördes en kvalitativ textanalys 
utifrån teorierna och begreppen social exkludering, etablerade och outsiders, territoriell 
stigmatisering samt identitet och skam. Resultaten visade att följande sociala problem skildras 
av norrländska hiphopartister: missbruk av alkohol och narkotika, narkotikabruk, ensamhet, 
psykisk ohälsa, socioekonomiska missförhållanden, kriminalitet och rasism. I analysen av 
texterna framkom det även att levnadsförhållandena påverkades av faktorer som fördomar 
riktade mot Norrland, resursfördelning samt interna intressekonflikter, vilka inte kan 
definieras som sociala problem, men som tycktes inverka på artisternas utsagor. Fördomarna 
som skildrades i texterna riktade mot de norrländska landsbygderna gav upphov till två olika 
sätt att reagera; att känna skam eller att mobilisera sig.  
 
Nyckelord: Sociala problem, landsbygder, hiphop, etablerade och outsiders, territoriell 
stigmatisering, skam, mobilisering.  
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Abstract 
The aim of this study was to examine what social problems in the northern rural areas are 
described in Swedish hip hop texts, how they are produced and how they can be understood. 
To answer the aim of this study, a qualitative content analysis was applied to systematize the 
empirical material. In order to gain a deeper understanding of the living conditions that 
created social problems, a qualitative text analysis was conducted based on theories and 
concepts social exclusion, established and outsiders, territorial stigmatization as well as 
identity and shame. The results showed that following social problems are depicted by 
northern hip hop artists: alcohol and drug abuse, drug use, loneliness, mental health, 
socioeconomic misconduct, crime and racism. In the analysis of the texts, it also emerged that 
living conditions were influenced by factors such as prejudice towards Norrland, resource 
allocation and internal conflicts of interest, which cannot be defined as social problems, but 
which seemed to affect the statements of the artists. The prejudices described in the texts 
directed towards the rural areas of Norrland gave rise to two different ways of responding; to 
feel ashamed or to mobilize. 
 
Keywords: Social issues, rural areas, hip hop, established and outsiders, territorial 
stigmatization, shame, mobilization. 
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1. Inledning 

När människor upplever sig åsidosatta och inte lyssnade till skapas ofta nya sätt att göra sin 
röst hörd i samhällsdebatten. För snart 40 år sedan grundades det som vi än idag benämner 
som hiphop i New York Citys socialt utsatta områden Bronx och Harlem. Denna musikgenre, 
vilken idag är ett självklart inslag i populärkulturen, föddes som en motreaktion mot det 
politiska etablissemanget och sågs som något kontroversiellt med sina texter som riktade hård 
kritik mot ledande politiker och belyste rådande sociala missförhållanden och orättvisor. En 
bidragande orsak till att hiphopen sågs som kontroversiell var att en mängd hiphopartisters 
texter även speglade en verklighet präglad av våld, narkotika, vapen och ett förakt mot 
myndigheter på ett sätt som av många tolkades som romantiserande (Sernhede & Söderman, 
2010).   
     Sedan hiphopens start har denna kultur fått en global spridning där olika platser sätter sin 
lokala prägel på musiken. Hiphopen har kommit att spela en betydande roll för 
marginaliserade individer världen över och används som ett politiskt verktyg genom vilket 
individer beskriver de missförhållanden som de själva och andra i sin omgivning upplever, så 
även i Sverige (Sernhede & Söderman, 2010). I mitten av 1990-talet fick hiphopgruppen The 
Latin Kings sitt stora genombrott i en tid som präglades av en stark framväxt av 
främlingsfientlighet. The Latin Kings och Douglas Léon, känd som Dogge Doggelito, blev 
symboler för Botkyrka och andra förorter runt om i Sverige. Deras musiktexter kom att bli 
rösten för förorternas marginaliserade människor (svt.se, 2013). Ett bevis på The Latin Kings 
betydelse för Sverige, och för hiphopen som musikgenre, statueras genom att gruppen valts in 
i Swedish Music Hall of Fame med motiveringen:  
 

Hiphop är den enda svenska musikform och kulturyttring i dag som samlar svenskar från alla 
bakgrunder, religioner, bostadsområden och samhällsklasser. En musikform som berättar om det 
andra medier missar och rapporterar från områden som inte syns på mediekartan. Dagens våg av 
svenska artister som rappar om sina liv på svenska kan spåras tillbaka till The Latin Kings. Titeln 
på gruppens debutalbum från 1994, ”Välkommen till förorten” var en programförklaring. The Latin 
Kings finns inte längre men den musikaliska kärnan i gruppen, Salazar Brothers, är mer produktiv 
än någonsin och fortsätter att vitalisera svensk musik (smhof.se). 

 
Återväxten inom svensk hiphop är stark, delvis tack vare bröderna Chepe och Salla 

Salazar, tidigare medlemmar i The Latin Kings, som genom sitt skivbolag Redline 
Recordings, beläget i Norsborg, arbetar för att ta fram nya svenska hiphopartister. Idag finns 
det en mängd hiphopartister som är uppväxta och bosatta i svenska förorter runt om 
storstäderna vilka för hiphoptraditionen vidare. Artister och grupper som Linda Pira, 
Labryrint och Ison & Fille rappar om livet i förorten vars texter speglar en verklighet delvis 
präglad av våld, missbruk och död i syfte att belysa en problematik de menar att samhället 
förbiser. Samtidigt utgörs en stor del av texterna av hyllningar till orterna de kommer ifrån 
och ett återkommande tema i texterna är kärlek och solidaritet mellan ortens invånare. 
Journalisten Ametist Azordegan (2012, 3 januari) argumenterar i sin blogg att hiphopen har 
tagit den plats som proggen och punken hade i 1970-talets Sverige som de marginaliserades 
språkrör gentemot allmänheten och makten.  

I takt med att hiphopartister som kommer från förorterna runt Sveriges storstadsområden 
fått allt mer utrymme i media och i samhällsdebatten har hiphopen som verktyg för att 
åskådliggöra social problematik även spridit sig till landsbygderna. I Umeå återfinns det 
kreativa kollektivet Random Bastards bestående av hiphopartister från olika delar av 
Norrland, däribland Piteå och Storuman, vilka använder musiken för att sprida en positiv bild 
av platserna de kommer ifrån, samtidigt som de vill framföra och förmedla den problematik 
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som de menar finns på landsbygderna (Sundell, 2016). Artisten Maxida Märak, född och 
uppvuxen i Jokkmokk och av samiskt ursprung, använder hiphopen för att förmedla sin syn 
på samhället och därigenom skapa förståelse för svårigheterna det innebär att leva som same i 
Sveriges norra delar (http://www.maxida.se). Gemensamt för de artister som framkommit i 
vad som beskrivs som en ny norrländsk våg inom svensk hiphop är deras vilja att visa att den 
problematik som ofta lyfts fram i svenska förorter runt Sveriges storstäder även finns på 
landsbygderna, om än i annan form (Sundell, 2016). Utifrån att de tre största dagstidningarna 
i Sverige avsevärt minskat sin bevakning av platser som inte tillhör Stockholmsområdet, 
samtidigt som mer än en tredjedel av landets lokalredaktioner tvingats att lägga ner (Althén & 
Nygren, 2014) fyller hiphopen en än viktigare funktion att rapportera om livet på 
landsbygderna då det är något som blir allt mer bortglömt.    
 
1.1 Problemformulering 
Språk, oavsett om det uttrycks i dagstidningar, nyhetssändningar eller i hiphoptexter, bidrar 
till att forma sociala identiteter, vidmakthålla relationer men är framförallt en resurs för att 
befästa maktstrukturer i samhället (Bergström & Boréus, 2012). Språket är således ett 
maktmedel men förstås sällan på det sättet. Det kan därför anses vara både betydelsefullt och 
intressant att undersöka. Det är trots allt så att det som framförs via språket sätter agendan för 
vad som anses viktigt. Samma sak gäller inom ramen för socialt arbete där individer i 
maktpositioner har inflytande att avgöra vilka sociala problem som framställs och hur de ska 
definieras (Goldberg, 2010). Vad en forskare eller en akademiker formulerar och definierar 
som sociala problem tenderar alltjämt att betraktas som mer legitimt än de individers 
uppfattning som själva upplever problematiken (Loseke, 2003). Detta kan te sig problematiskt 
i sig, samtidigt som makten och de positioner som medföljer, centraliseras allt mer mot 
Sveriges tre största städer (Statskontoret, 2016; Tidholm, 2017).  

Storstaden har sedan länge varit något som skapar ett intresse vad gäller de människor som 
befolkar staden och den sociala problematik de upplever, vilket sedermera har kommit att 
prägla den samhällsvetenskapliga litteraturen (Johansson, 2004). Något som kan tänkas 
återspeglas i det praktiska sociala arbetet. Då storstäderna fått och får stort utrymme i såväl 
media som i samhällsvetenskaplig litteratur menar vi att det blir särskilt viktigt att belysa den 
värld som finns utanför och hur människorna som lever på landsbygderna upplever sin vardag 
och sina sociala problem. I dagens Europa går det att skönja de faktiska effekterna av 
människors missnöje utanför storstäderna. Brexit utgör ett tydligt exempel där befolkningen i 
17 av Storbritanniens 20 största städer röstade för att stanna i EU samtidigt som resultatet 
tillslut blev att lämna. Mycket på grund av att majoriteten av invånarna i mindre städer och på 
landsbygderna röstade för att lämna EU (Sayer, 2017).  

För att i det sociala arbetet kunna bemöta marginaliserade individer är det av yttersta vikt 
att lyssna på alla människor och inte bara de med maktpositioner som idag styr debatten kring 
sociala problem. Goldberg (2010) lyfter fram professorn Sven-Åke Lindgren som 
argumenterar att sociala problem måste undersökas utifrån olika gruppers upplevelser av 
dessa. Detta för att se vad grupperna själva upplever vara ett socialt problem utifrån deras 
perspektiv.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande uppsats är att studera vilka sociala problem på de norrländska 
landsbygderna som skildras i svenska hiphoptexter. Vidare avses att undersöka på vilket sätt 
de sociala problemen framställs och hur de kan förstås. För att besvara uppsatsens syfte 
formuleras följande frågeställningar: 
 

1. Vilka sociala problem framställs i hiphoptexterna och på vilket sätt? 
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2. Hur kan de sociala problemen som skildras i hiphoptexterna förstås?  
3. På vilket sätt framställs kontexten som hiphoptexterna uppkommit inom ramen för och 

hur kan den förstås? 
 
1.3 Uppsatsen relevans för socialt arbete 
Genom att studera hiphoptexter som speglar livet på landsbygderna och dess sociala 
problematik kan kunskap om individers upplevelser av sociala problem erhållas. Vi menar att 
hiphoptexterna kan ge en unik inblick i en individs vardag som socialarbetaren annars inte ges 
tillträde till. Som professionell socialarbetare är det viktigt att skapa förståelse för individer 
och deras enskilda upplevelser för att därmed kunna ta hänsyn till deras önskemål och vilja 
(Røkenes & Hansen, 2007). Røkenes och Hansen (ibid.) beskriver att en socialarbetare inte 
enbart ska göra något åt individens problem utan även förhålla sig till en individ. Därför avser 
föreliggande uppsats att, genom hiphoptexter, undersöka vilka sociala problem som skildras 
av artister utanför Sveriges tre storstadsområden, närmare bestämt från Norrlands 
landsbygder. Vidare avser vi att undersöka hur individernas upplevelser av sociala problem 
kan förstås utifrån den kontext där musiken skapats. Som tidigare nämnts har hiphopen 
använts som ett verktyg för att lyfta fram de marginaliserade människorna i samhället och 
deras sociala problematik under närmare fyra decennier. Hiphopen har ofta speglat sociala 
problem inom ramen för socialt utsatta områden, men även människors misstänksamhet 
gentemot polis och ledande politiker (Sernhede & Söderman, 2010). Att studera hiphoptexter 
och dess innehåll kan skapa en ökad förståelse för de människor som texterna avser, deras 
problematik samt deras förhållande till olika myndigheter. Därtill kan antas att individerna 
som använder hiphopen för att belysa problematiken gör det med större frihet än vad de hade 
haft i ett samtal med en socialarbetare. Hiphoptexter har visat sig vara ett viktigt verktyg, 
speciellt för människor som lever utanför de stora städerna och långt ifrån myndigheters 
fysiska position. I och med detta utgör hiphoptexterna en viktig, och ofta outnyttjad, källa till 
kunskap.  
	

2. Bakgrund 

I följande avsnitt återges hur musiken historisk sett fram till idag har fungerat som ett politiskt 
verktyg inom sociala rörelser för att påverka samhällsdebatten och samhällsstrukturer. Detta i 
syfte att motverka sociala problem och hjälpa marginaliserade människor. Vidare presenteras 
en skildring av de strukturella villkor som präglar levnadsförhållandena för människor som 
lever på Norrlands landsbygder. 
 
2.1 Musiken som ett politiskt verktyg i sociala rörelser 
I boken Music and social movements – mobilizing traditions in the twnetieth century 
beskriver sociologerna Eyerman och Jamison (1998) kopplingen mellan musik och politik, 
samt musikens betydelse som verktyg för olika sociala rörelser med tydligt uttalade politiska 
målsättningar. Musik har genom historien använts i flertalet olika sociala rörelser för att skapa 
förändring och författarna av boken argumenterar att musik och protest har en tätt 
sammankopplad inverkan på samhället och dess styrande institutioner. 
Förändringsprocesserna som skapats genom att musiken använts i den politiska kampen har 
varit något som stundom förbisetts inom social teoribildning och i den politiska litteraturen 
(ibid.; Street, 2007). Ett sätt att se på musiken kopplat till sociala rörelser är som en kognitiv 
praxis som bygger på tre centrala begrepp: kontext, process och kunskapsintresse. Med detta 
avses att sociala rörelser, som musiken länkas samman med, uppkommer under en specifik tid 



 4 

på en bestämd plats utifrån rådande sociala- och politiska förhållanden. Parallellt med att 
sociala rörelser formas inom ramen för kontexten skapar de nya arenor där sociala frågor ges 
utrymme. Utifrån detta sätt att betrakta musik blir texterna något som kan bidra till att skapa 
viktig kunskap och vetenskap. Samtidigt är musiken en potentiell inspirationskälla för 
framtida sociala rörelser (Eyerman & Jamison, 1998).  
     Traditionen av att använda musiken som politiskt verktyg framträder inom flera genrer i 
olika kulturella kontexter och tidsepoker. Allt ifrån amerikanska folksånger, 1970-talets 
svenska progressiva musik till hiphopen som än idag, cirka 40 år efter sin uppkomst, spelar en 
betydande roll för att skapa social förändring världen över. På samma sätt som det går att se 
att den samtida verkligheten och politiken har influerat musiken som skapats går det att se att 
musiken har haft en stark inverkan i att forma samtiden och politiken. Listan över artister som 
spelat framträdande roller för sociala rörelser och därmed för det samtida samhället kan göras 
lång. En av artisterna som kommit att ses som sinnebilden för detta är Woody Guthrie 
(Eyerman & Jamison, 1998). Guthrie har beskrivits som en symbol för hur musik kan 
kombineras med politiska tankar på ett naturligt sätt och Guthrie själv upplevde sig som en 
representant för fattiga människor som själva saknade förmåga att göra sin röst hörd 
(Bluestein, 1994; Lieberman, 1995). Under efterkrigstiden efter andra världskriget var 
Guthrie en av de artister som förde samman folkmusik från olika etniciteters traditioner. 
Tillsammans med bland andra Pete Seeger stod Guthrie, vars musikaliska intresse 
motiverades utifrån hans politiska engagemang, för många låtar som kom att få stor betydelse 
eftersom de bidrog till att öppna upp för diskussion om viktiga problem som annars förbisågs. 
I This Land is Your Land sjunger Guthrie om hur landet skall ges tillbaka till folket. I låten, 
som kanske är den mest välkända folksången som skrivits, framträder tydligt Guthries 
ståndpunkt i att landet är något som skall delas av alla vilket manifesteras i textraden ”this 
land was made for you and me”. Guthries politiska engagemang uppträder möjligtvis än mer 
tydligt i låtarna Deportees och 1913 Massacre i vilka han skildrar händelser som utspelat sig i 
verkligheten kopplat till skam och ett delat samhällsansvar mellan dess individer (Eyerman & 
Jamison, 1998).  
     Likväl som Guthrie inspirerades av sina föregångare inom folkmusiken kom 1960-talets 
artister att föra traditionen vidare. 1960-talets USA präglades av att en mångfald av sociala 
rörelser tog plats, däribland projektet för medborgerliga rättigheter och antikrigs-rörelser, 
vilka förenades i en gemensam syn på politisk befrielse, demokrati, jämlikhet. Något som 
bidrog till folkmusikens återuppväckelse där sångerna blev en källa till kunskap om världen 
och olika lokala platser. En av de artister som ses som en nyckelfigur i folkmusikens 
återuppståndelse och som inspirerades av Guthrie var en ung Robert Zimmerman, känd som 
Bob Dylan. Flera av Bob Dylans låtar, däribland Blowin’ in the Wind, The Times They Are a-
Changing och Like a Rolling Stone, användes flitigt i rörelsen för medborgerliga rättigheter 
och bidrog till att forma en kollektiv identitet. Folkmusikens sånger har haft varierande grad 
av inverkan på samhället men tillsammans har de spelat en viktig roll i att bekämpa orättvisor 
genom att de bidragit till att skapa en ny form av politik och kanske främst nya normer och 
värderingar i det moderna USA (Eyerman & Jamison, 1998).  
     I takt med den ökande globaliseringen har den amerikanska musiken fått spridning världen 
över. Folkmusiken har tagit nya uttrycksformer på olika platser men fortsätter att vara 
förknippad med sociala rörelser. Under 1970-talet anammades grunddragen i den 
amerikanska folkmusiken och fördes in i en svensk kontext i den progressiva musiken. Sånger 
skrivna av amerikanska folkmusiker översattes och omarbetades för att bemöta aktuella 
problem bundna till andra geografiska platser, samtidigt som egenkomponerade låtar 
skapades. I den svenska progressiva musiken sattes en än kraftigare politisk prägel på låtarna 
än någon annanstans i Europa och det politiska elementet i musiken var unik i sitt slag. Den 
progressiva musikrörelsen, som dels uppkom som en protest mot att musiken blev allt mer 
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kommersiell, fick stort fäste i landet. De sociala och politiska motiven som den progressiva 
musiken uppbar var kanske främst relaterade till miljö- och antikärnkraftsaktivism, samt 
sociala rörelser som kämpade för kvinnors rättigheter (Eyerman & Jamison, 1998). Mikael 
Wiehe, en av förgrundsfigurerna inom denna musikrörelse och medlem i Hoola Bandoola 
Band, uttryckte sig enligt följande angående musikens inverkan på politiken: 
 

När människor frågar mig om jag verkligen tror att sången kan påverka politiken, så brukar jag säga 
att jag ser kulturen som politikens innehåll. Med det menar jag att sången ger uttryck för vad vi 
tänker och känner. Vad vi drömmer om och vad vi är beredda att kämpa för. Och det är precis det 
som politiken handlar om (mikaelwiehe.se).  

 
     På samma sätt som artister som Bob Dylan och den svenska progressiva musiken 
influerades av bland andra Woody Guthrie kan sägas att folkmusikens rytmiska sätt att 
förmedla berättelser lever vidare i dagens hiphop (Eyerman & Jamison, 1998). Den 
amerikanska rapparen Chuck D, medlem i en av historiens mest inflytelserika hiphopgrupper 
Public Enemy, beskrev hiphopen som ”det svarta Amerikas CNN” och syftade till hiphopen 
som förmedlande aktör av nyheter i brist på trovärdiga nyhetskällor för svarta. Detta 
perspektiv på samtiden har kommit att sprida sig även till Sverige varvid flera rappare 
engagerar sig i politiken och i samhällsdebatten med musiken som verktyg. År 2012 riktade 
sig Jason Diakté, känd som Timbuktu, mot Sveriges dåvarande stadsminister Göran Persson i 
sin låt Ett brev. Timbuktu formulerade låten i brevform i vilken han lyfte aktuella frågor han 
ansåg att ledande politiker borde fästa ett större allvar vid (Sernhede & Söderman, 2010). Vid 
sidan av hiphopen finns det fler musiker inom andra genrer som uppvisar ett stort 
samhällsengagemang idag. År 2005 ledde Bob Geldof och Bono Live 8, en uppsättning av 
konserter som inkluderade en mängd artister, som syftade till att minska skulderna för 
världens utvecklingsländer under parollen ”Make Poverty History”. Tillsammans satte 
artisterna press på G8 och lyckades förändra uppfattningen hos världens ledande politiker 
(Street, 2007).  

När hiphopen kom till Sverige fick den, i likhet med USA, fäste i landets förorter runtom 
storstadsområdena (Sernhede, 2007). Majoriteten av Sveriges människor associerar med stor 
sannolikhet svensk hiphop med förorterna runt Stockholmsområdet och många gånger 
används benämningen ”förortsmusik” synonymt med hiphopmusik. Att svensk hiphop i så 
pass hög grad skrivs, produceras och framförs av artister som kommer från olika förorter i 
landet kan antas avspegla sig i vilka sociala problem som skildras i deras texter. I en intervju 
berättar hiphopartisten och aktivisten Maxida Märak att de problem som präglar landets 
förorter är något som är vida känt då det är något som förmedlas genom hiphopen. Hon menar 
att flera av dessa problem även återfinns i Sveriges norra delar varför hiphopen även växt sig 
starkare på landsbygderna (Sundell, 2016). Samtidigt kämpar de norrländska landsbygderna 
med problem som är specifika för deras geografiska områden, exempelvis avfolkning, 
fördomar, konflikter om naturresurser och samers rättigheter, vilka sällan ges utrymme i den 
politiska debatten. Problem likt dessa skildras frekvent inom vad som beskrivs som en ny våg 
av norrländsk hiphop. Men för att förstå hur dessa problem skapats, befästs och reproduceras 
krävs kunskap om kontexten som problemen uppträder inom ramen för, dvs. utvecklingen och 
förändringarna som lett fram till situationen på Norrlands landsbygder idag. 
 
2.2 Svenska landsbygdernas utveckling de senaste åren 
Sedan urbaniseringen i Sverige har sociala problem uppkommit i och kring städerna. Idag kan 
flera av dem kopplas till bostadssegregation i de så kallade ”miljonprogrammen”, lokaliserade 
kring Sveriges tre storstadsområden (Roos, 2010). Flera av dessa områden är med på polisens 
lista över särskilt utsatta områden vilka bland annat präglas av parallella samhällsstrukturer, 
hög kriminell närvaro men även socioekonomiska missförhållanden som arbetslöshet och 
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fattigdom (Polisen, 2017). Det finns, enligt polisen, inga riskområden eller särskilt utsatta 
områden inom region norr. Det betyder dock inte att det inte finns sociala problem även i den 
regionen.  
     Under mitten 1900-talet skedde det stora förändringar i boendesituationen i landet. Många 
människor flyttade från mindre kommuner in till större tätorter. De större kommunerna blev 
ofta centrala i området och många statliga verksamheter placerades på dessa orter. De mindre 
kommunerna, ofta landsbygdskommuner, präglas idag av ökade sociala problem i form av 
arbetslöshet, fattigdom och kriminalitet (Roos, 2010). Dessa kommuner upplever alltså till 
viss del en likande problematik som skildras i de segregerade förorterna, men det finns även 
betydande skillnader. Samtidigt som människorna i de segregerade förorterna har en närhet 
till statliga myndigheter och framförallt arbetstillfällen lever människorna på landsbygderna i 
isolering, långt ifrån förvärvsarbete och myndigheter (ibid.).  
     Isoleringen har stor påverkan på de människor som lever i kommunerna. Idag klarar sig 
landsbygds- och glesbygdskommunerna som är geografiskt nära större tätorter bra och 
redovisar i regel både en befolkningsökning och även en positiv utveckling av sysselsättning 
för kommunernas invånare. Här blir isoleringen intressant. De kommuner som saknar 
närheten till en större tätort präglas istället av en åldrande befolkning och en utflyttning av 
yngre individer som följd av deras jakt på arbete och utbildning. Det här leder i sin tur till att 
ett mindre antal förvärvsarbetande individer måste försörja den åldrande befolkningen i 
kommunen vilket har förorsakat att flera av de små kommunerna har svårt att klara sina 
skyldigheter inom välfärden (Regeringen, 2016).  
     Konsekvenser av isoleringen kan även skönjas i den dagliga debatten. I januari 2017 
ockuperade människor Sollefteås BB i protest efter ett beslut om att stänga avdelningen. 
Beslutet medför att många familjer tvingas åka över 10 mil för att komma till närmsta BB 
(Wigen, 2017). Frågan kan ställas om ett sådant beslut skulle accepteras eller ens komma på 
tal i något av Sveriges storstadsområden. Ett annat exempel på isoleringens konsekvenser kan 
kopplas till polisens närvaro på landets landsbygder. I Aftonbladets granskning av polisens 
omorganisation berättar Lars Östberg, polisområdeschef i östra Norrbotten, att en polisbrist i 
kombination med det stora geografiska område som de ansvarar för gör att en individ i nöd 
kan behöva vänta i minst tre timmar innan en polis kan vara på plats (Hjertén & Tagesson, 
2016).  
     En möjlighet till ökade resurser på Norrlands landsbygder kan ske genom gruvindustrin. 
Stora företag erbjuder ofta många arbetstillfällen vilket flera kommuner och dess invånare är i 
behov av. Gruvindustrin skapar dock splittringar bland befolkningen i Norrland då industrin 
har stor påverkan på miljön. Något som på längre sikt påverkar invånarna miljömässigt men 
även ekonomiskt då kommunerna får bekosta saneringsarbetet av marken där gruvbrytningen 
genomförts (Johansson, 2016). Naturvårdsverket och forskare från sju olika universitet har 
tillsammans studerat med, utgångspunkt i gruvindustrin, olika områden som kan påverka 
människor och natur (www.storslagnafjall.se). I en publicerad rapport från samarbetet har 
konflikten mellan olika aktörer studerats och resultatet visade att svensk politik i regel är 
positivt inställd till gruvbrytning i Sverige. Många av besluten kopplade till gruvindustrin 
fattas av en myndighet som är centraliserad och därmed har, likt polisen i avsnittet ovan, 
långa avstånd till berörda platser. Resultaten visar även andra inflytelserika myndigheter än 
den beslutande ofta stödjer en gruvbrytning i Norrland. Vidare framkommer att grunden i 
splittringen är vad som är en hållbar utveckling för de berörda kommunerna. Ekologisk 
hållbarhet, vilket avser god miljö, ställs mot ekonomisk hållbarhet i form av arbetstillfällen 
och att bromsa en allt mer utflyttande befolkning (Beland Lindahl, Fjellborg, Matti, Viklund 
& Zachrisson, 2016).      
     Journalisten och författaren Po Tidholm (2017) belyser i sin bok Läget i landet att Sveriges 
landsbygdskommuner förlorat ca 30 000 statliga arbetstillfällen samtidigt som 12 000 nya har 



 7 

skapats i Stockholmsområdet de senaste 20 åren. Under samma period har det skett en 
förändring inom den traditionella arbetarklassen i Sverige. Många har fått sluta inom industrin 
för att istället söka en anställning inom en offentlig verksamhet (Leiulfsrud & Sohlberg, 
2010). I takt med att de traditionella arbetarklassarbetena minskar försvinner samtidigt 
alternativen för de som blir arbetslösa på landsbygden, alltså de statliga arbetena. Problemet 
med centralisering av statliga myndigheter är något som nuvarande regeringen 
uppmärksammat och har därför bestämt att sju statliga myndigheter ska omlokaliseras från 
Stockholms län till andra delar av landet (Regeringen, 2017). Omlokaliseringen kommer att 
skapa nya arbetstillfällen vilket kan ses som positivt med tanke på den utveckling som 
föregått dagens situation. Däremot löser inte omlokaliseringen ensamt problematiken som 
finns på landsbygderna. Därför är ett fortsatt arbete av yttersta vikt för att minska de sociala 
problem som finns där och samtidigt jämna ut de klyftor som finns i det svenska samhället. 
Det är inom ramen för dessa strukturella villkor som människor på Norrlands landsbygder 
lever och vi anser att detta är viktigt att belysa.   
 

3. Definitioner av centrala begrepp 

3.1 Sociala problem 
Sociala problem är ett komplext begrepp som är svårdefinierat. I synnerhet då vad som anses 
vara ett socialt problem är subjektivt och är beroende av vilken kontext det benämns inom 
ramen för. Människors olika normer och värderingar i kombination med ekonomiska och 
politiska intressen bidrar till att sociala problem ses ur olika perspektiv och därmed förstås på 
olika sätt. Utifrån att grupper av individer i samhället besitter resurser i olika omfattningar 
kan en grupp dra fördelar av vad som för en annan grupp ter sig problematiskt. Med bakgrund 
av detta är det svårt att nå en samstämmighet om begreppets innebörd. Istället är det i regel 
grupper, som i egenskap av en högre maktställning, ges företräde att bestämma vad som är ett 
socialt problem (Goldberg, 2010).  
     Likväl är begreppet sociala problem frekvent använt inom olika sammanhang, i synnerhet i 
media och i samhällsdebatten, vilket har kommit att innebära att en stor spridning av 
samhällsfenomen och samhällsföreteelser ryms inom ramen för begreppet. Vanligt 
förekommande samhällsfenomen och samhällsföreteelser som benämns som sociala problem 
är alkohol- och narkotikamissbruk, rasism, hemlöshet, kriminalitet, arbetslöshet, fattigdom, 
utsatthet för våld, våld inom familjen och prostitution. Därtill uppmärksammas stundom olika 
grupper av individer som ett socialt problem då de anses extra sårbara. Med andra ord kan 
sägas att sociala problem kan betraktas både på makro-, meso- och mikronivå då det 
innefattar dels problematik som syftar till att det drabbar enskilda individer eller grupper, dels 
problematik som drabbar samhället i en vidare bemärkelse (Socialstyrelsen, 2010). 
Socialstyrelsen (2010) redogör för hur en viss problematik i regel betraktas som ett socialt 
problem såtillvida att det omfattar en större mängd individer. Sociala problem som berör en 
mindre mängd individer tenderar att identifieras som sociala problem först när de ses som 
väldigt allvarliga och speciellt om dess utbredning ökar över tid. Gemensamt för olika typer 
av sociala problem är att de betraktas som något som bör föranleda en åtgärd från samhällets 
sida genom socialpolitiska insatser. Ovanstående definition av sociala problem sammanfaller 
med vad som åsyftas till när sociala problem benämns i denna uppsats.  
 
3.2 Hiphop  
Inom ramen för definitionen av hiphop inryms fyra så kallade ”element” som tillsammans 
utgör hiphopkulturens kärna: breakdance, graffiti, Dj-ing och rap. Hiphopkulturen uppstod i 
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mitten av 1970-talet i New York Citys socialt utsatta områden Harlem och Bronx (Sernhede, 
2007; Sernhede & Söderman, 2010). Hiphopkulturen inspirerades av ”Zulu Nation”, 
hiphoppionjären Afrika Bambaataas vision om ett samhälle vars problematik motarbetas med 
hjälp av dans-, musik- och graffititävlingar kombinerat med en ideologi som tar avstånd från 
all form av rasism, droger och narkotika samt mot våldsanvändning. Hiphopmusiken kom 
sedermera att få en allt mer politisk prägel under 1980-talet. Inom genren, som tidigare till 
majoriteten utgjorts av manliga hiphopartister, slog nu även inflytelserika kvinnliga 
hiphopartister igenom vilka riktade hård kritik mot den sexistiska tonen som delvis utmärkt 
hiphopmusiken. Under 1980-talet nådde hiphopen Sverige där musiken, likt på andra platser 
världen över, plockades upp av ungdomar från olika etniska minoritetsgrupper vilka använde 
hiphopen som ett verktyg för att uttrycka sig (NE, u.å. 1). Som ovan nämnt är rap en del av 
hiphopkulturen. Rappen är ett sätt att uttrycka sig verbalt där en rimmande text talas rytmisk, 
ackompanjerad av repetitiv musik som i regel består av trummor, bas och så kallade 
scratcheffekter. Inte sällan bygger texterna på artisternas egna ordförråd som består av 
slangord (NE, u.å. 2). Hiphop och rap används ideligen synonymt med varandra, även om 
hiphop egentligen är ett samlingsbegrepp för hela kulturen och innefattar rap.  
 
3.3 Landsbygder  
Det finns inte en enhetlig definition av begreppen landsbygd och glesbygd, varken i Sverige 
eller internationellt. Varierande definitioner av landsbygd och glesbygd används av olika län 
för att beskriva sina egna geografiska områden (Glesbygdsverket, 2008). Vi har därför i denna 
uppsats valt att definiera landsbygd utifrån två utmärkande särdrag, vilket stämmer väl 
överens med jordbruksverkets beskrivning. Det första särdraget syftar till landsbygdens 
fysiska miljö vilket fokuseras till natur- och kulturlandskapet, naturresurserna och 
bebyggelsemiljön. Särdrag nummer två som är central för vår definition av landsbygd avser 
tillgänglighet eller gleshet vilka har en stark inverkan på människors vardagsliv och dagliga 
aktiviteter (Henriksson, 2012, 26 april). I landsbygdsbegreppet kommer vi även att inkludera 
glesbygd. Vi kommer framförallt lägga vikt vid fysiska miljöer som präglas av närheten till 
natur där naturen är en viktig resurs för bygden. Vidare kommer vi att inrikta oss mot bygder 
där det geografiska läget är något som i huvudsak begränsar människors möjligheter till 
arbete, närhet till myndigheter samt andra former av statliga resursers i en vidare bemärkelse. 
Mot bakgrund av att det inte finns en entydig definition av begreppet landsbygd benämner vi 
landsbygden i plural, dvs. i termer av landsbygder, för att understryka det faktum att de kan ta 
sig i uttryck i olika former. Po Tidholm (2017) framhåller att Sveriges landsbygder kan anses 
vara en kulturell entitet då de inte passar in i det moderna urbana projektet och framhåller att 
även större städer idag kan betraktas som landsbygder. Den synen på landsbygder används 
även i denna uppsats och större städer som exempelvis Östersund och Umeå omfattas av 
denna definition av landsbygder. 

4. Metod 

I följande del redogörs för uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats, uppsatsens empiri och hur 
den har valts ut samt vilken datainsamlingsmetod som tillämpats. Vidare presenteras hur 
hiphoptexterna som utgjort uppsatsens empiri bearbetats och analyserats, samt resultatens 
tillförlitlighet och generaliserbarhet. I detta avsnitt förs även diskussioner om olika etiska 
överväganden och en möjlig kritik mot uppsatsens material.  
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4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Med utgångspunkt i uppsatsens formulerade syfte och frågeställningar kan sägas att den 
sociala verkligheten betraktas som konstruerad i föreliggande uppsats, vilket sammanfaller 
med en konstruktivistisk ontologisk ståndpunkt. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv 
betraktas sociala fenomen och företeelser som något som individer kollektivt har skapat 
genom sättet att interagera och kommunicera kring dessa. Med andra ord påverkar detta hur 
verkligheten utformas vilken är under en ständig förändring och aldrig kan bestämmas som 
definitiv (Bryman, 2011). Sättet att betrakta den sociala verkligheten som konstruerad har till 
följd att även sociala problem ses som konstruerade. Uppsatsens epistemologiska ståndpunkt, 
dvs. synen på hur kunskap nås, är att det främst sker genom att studera språket och sättet 
individer uttrycker sig i sina utsagor om den sociala verkligheten (Bergström & Boréus). 
Något som motiverat föreliggande uppsats syfte att undersöka hur sociala problem skildras i 
hiphoptexter. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv av sansad karaktär kan sägas att de 
sociala fenomen och företeelser som kollektivt konstrueras som sociala problem kommer att 
resultera i en viss typ av insatser. Detta innebär samtidigt att sociala fenomen och företeelser 
som inte har fått ett kollektivt erkännande som sociala problem inte tillskrivs ett värde som 
föranleder insatser.  

För att skapa kunskap om de sociala problem som skildras i hiphoptexterna och ryms inom 
den sociala verkligheten är vi av uppfattningen att det krävs ett tolkningsperspektiv. Vi menar 
att uppfattningen av sociala problem i hög grad är subjektiv och bygger på en komplex 
sammansättning av faktorer. Bryman (2011) beskriver tolkningsperspektivet som ett sätt att 
nå förståelse för vilken mening individer själva tillskriver sociala fenomen och företeelser. 
Uppsatsens anspråk på att skapa förståelse för skildringar av sociala problem utifrån 
subjektiva erfarenheter som framkommer i hiphoptexter faller inom ramen för den 
hermeneutiska traditionen. Hermeneutikens förgrundsfigurer argumenterar att kunskap om 
samhället och sociala fenomen bygger på förståelse vilket enkom nås genom tolkning. För att 
nå förståelse förutsätts att den relateras till helheten (Danermark, 2003). Rörelsen mellan att 
förstå de enskilda delarna utifrån helheten och vice versa benämns som den hermeneutiska 
cirkeln och är grundläggande vid tolkningsarbete. Utifrån detta kan texterna förstås genom att 
betraktas inom ramen för sammanhanget de uppkommit där förförståelsen påverkar hur 
texterna tolkas (Bergström & Boréus, 2012). Därför blir kunskap om de samhälleliga 
strukturerna och de sociala förutsättningarna som görs gällande på Norrlands landsbygder 
viktigt för att, via texterna, skapa en djupare förståelse för de sociala problem som skildras.  
 
4.2 Litteratursökning 
Sökningarna har genomförts med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Inledningsvis sökte vi i Social service abstracts men då vi även önskade resultat från 
angränsande ämnesområden genomfördes de flesta sökningarna i databaserna Sociological 
abstracts samt Applied social science index and abstracts (ASSIA). Dessa databaser valdes då 
de omfattar flera olika ämnesområden, däribland socialt arbete men även sociologi och 
kriminologi.  
     Då uppsatsens syfte behandlar hiphopmusik och sociala problem koncentrerades de första 
sökningarna till dessa två begrepp. Den första sökningen genomfördes med sökorden: Social 
problems AND hiphop OR rap och avgränsningar gjordes även till ”Peer reviewed” mellan 
årtalen 2000–2017 då vi avsåg att finna vetenskapligt granskade studier som inte är för gamla 
utan kan spegla samtiden. Detta då både hiphopen och sociala problem är något som kan 
förändras snabbt. Sökningen gav 686 resultat i ASSIA och 1763 i Sociological abstracts. Ur 
denna sökning valdes, ”Hip Hop as Social Commentary in Accra and Dar es Salaam”, Clark 
(2012), då den omfattade flera sociala problem som belyses i hiphoptexter. För att precisera 
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sökningen och samtidigt undersöka andra sociala problem vilka kan framkomma i 
hiphoptexter valde vi att genomföra sökningen: all(Social problems) AND all(hiphop) OR 
all(rap). Sökningen gav 458 träffar i Sociological abstracts samt 204 träffar i ASSIA. Från 
ASSIA valdes artiklarna: ”Changes in the prevalence of Alcohol in rap music lyrics 1979–
2009”, Herd (2014) samt ”Drug term trends i American hiphop lyrics”, Inkster & Sule (2015).   
     Vidare behövdes sökningar som avsåg sociala problem på landsbygder och vilka 
genomfördes med följande sökord: all(misuse*) AND (all(rural) OR all(countryside)), 
Sökningarna gav 153 träffar (utan dubletter) i ASSIA samt 190 träffar i Sociological abstracts. 
Från denna sökning valdes artikeln ”Examining rural/urban differencies in prescription Opiod 
misuse among US adolescents”, Monnat & Rigg (2016). Då den första sökningen resulterade i 
sociala problem i form av missbruk av receptbelagda mediciner avgränsades den andra 
sökningen till kriminalitet på landsbygder i Sverige. Kriminalitet valdes då det är ett socialt 
problem som framkom i en första genomblick av musiktexterna. (all(rural areas) AND 
all(crime) ) AND all(sweden), i databaserna Sociological abstracts och ASSIA. Sökorden 
valdes i syfte att finna forskning om kriminalitet på landsbygderna i Sverige. Sökningen 
avgränsades till studier från senast 2010 och ”Peer reviewed” för att få en uppdaterad 
forskning och vetenskapligt granskade studier. Resultatet gav 5 träffar i Sociological abstracts 
och 0 träffar i ASSIA. Från sökningen valdes artikeln ”Crime prevention in rural Sweden”, 
Ceccato och Dolmén (2013).  
     Då musiktexterna även belyst problematik relaterat till ensamhet genomfördes sökningar 
med sökorden: (all(rural areas)) AND (all(lonely*)). I ASSIA gav sökningen 6 träffar och i 
Sociological abstracts 5 träffar. Från sökningen valdes ”Lonely sunsets: Impacts of rural–
urban migration on the left-behind elderly in rural China”, He & Ye (2014). Artikeln valdes 
då den tar upp problematik kopplat till ensamhet och urbanisering. 
     För att finna studier som från svenska lärosäten har sökmotorn Swepub används. Då 
tidigare artiklar belyst fördomar om landsbygder i framförallt Norrland, valdes sökordet: 
Norrland, med avgränsningen 2010–2017, vilket gav 106 träffar. Ur den sökningen valdes ” 
(Re)producing a periphery popular representations of the Swedish North” med anledning av 
att den innehåller material om fördomar mot Norrland samt dess utveckling. Något som 
kompletterade den tidigare forskningen som hittats. Den sista sökningen som genomfördes i 
Swepub var med sökorden: Hiphop i Sverige, vilket gav 4 resultat och då det var ett litet antal 
träffar gjordes ingen avgränsning till årtal. Från den sökningen hämtades, Folkhemsrap? 
Motstånd och ’anständighet’ i svensk hiphop, Bredström & Dahlstedt (2002). Studien valdes 
då den belyser hur sociala problem skildrats inom svensk hiphop under början av 2000-talet.  
     För att förklara teorin om Etablerade och outsiders valdes boken med samma namn skriven 
av Elias och Scotson (2010). Boken valdes utifrån en förförståelse om dess innehåll. I en 
sökning på ordet, exclusion, i sökmotorn Libris som finns att tillgå via Örebro universitet, 
valdes boken, ”Poverty and exclusion in a global world”, Bhallal och Lapeyre (2004), till 
förklaring av teorin om social exkludering. En ytterligare sökning genomfördes i Libris med 
sökordet, social exkludering, från vilken boken, ”Social exkludering: problem, process, 
problemkonstruktion”, Petersson et al. (2016), valdes.  
     I boken ”AlieNation is my Nation” (2007) belyser Ove Sernhede begreppet territoriell 
stigmatisering av Wacquant som en förklarande teori till produceringen av marginaliserade 
förorter. Vi genomförde därför en sökning i databasen SAGE med sökorden: Territorial 
Stigmatization in the age of advanced marginality, vilket är namnet på den artikel skriven av 
Loïc Wacquant (2007) som Sernhede refererar till. Artikeln användes i förklaringen av teorin 
om territoriell stigmatisering. För att undersöka om det fanns mer intressant litteratur kring 
territoriell stigmatisering genomfördes en sökning i Sociological abstracts med sökorden: 
all(Territorial stigmatization), vilken gav 26 resultat. Artiklarna lästes men ingen valdes. Då 
Sociological abstracts innehåller socialt arbete och närliggande ämnesområden, genomfördes 
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en sökning i Google med sökorden: Territorial stigmatization. Syftet var att eventuellt finna 
en artikel som inte nås genom våra avgränsningar till databaser och ämnesområden. I den 
sökningen hittades artikeln”Territorial stigmatization and local belonging”, Qvotrup Jensen 
och Christiansen (2012) vilken sedan användes i förklaringen av teorin om territoriell 
stigmatisering. Vidare användes boken ”Stigma: den avvikandes roll och identitet”, Goffman 
(2001), då Wacquant använder boken som utgångspunkt vid konstruerandet av teorin 
territoriell stigmatisering. Avhandlingen ”Emotioner, sociala band och ritualer” (1999), 
tillhandahölls av vår handledare tillika författare av avhandlingen, Odd Lindberg. 
Sammantaget har 15 publikationer valts från ovanstående sökningar av forskningsartiklar och 
annan litteratur.  
 
4.3 Urval och materialkritik 
Föreliggande uppsats urval utgörs av 34 låtar, skrivna och framförda av svenska 
hiphopartister som vuxit upp och är hemmahörande på Norrlands landsbygder, alternativt har 
vuxit upp på landsbygder men är numera bosatta på en annan plats i landet. Hiphoplåtarna har 
valts ut för att för att möjliggöra en textanalys och därigenom kunna besvara uppsatsens syfte. 
Med detta sagt är det artisternas texter vi kommer att använda i denna uppsats och kommer 
därför att i huvudsak att skriva texter, även om vi i vissa stycken kommer att skriva låtar när 
vi anser att det fyller en funktion. Sernhede (2007) skriver att hiphoptexters styrka är att dess 
berättelser grundas i en självupplevd verklighet som baseras på rådande sociala förhållanden 
relaterade till en bestämd geografisk plats. Med bakgrund av detta menar vi att skildringarna 
som hiphopartisterna förmedlar genom sina texter kan tillföra värdefull information om 
samtida sociala problem på landsbygderna och kan därmed vara behjälpliga för att besvara 
uppsatsens frågeställningar. Denna typ av urval faller inom ramen för ett målinriktat urval. 
Bryman (2011) beskriver denna samplingsteknik i termer av strategisk karaktär med bakgrund 
av att urvalet anpassas till uppsatsens problemformulering och syfte. Då föreliggande uppsats 
avser att undersöka hur norrländska landsbygder skildras i svenska hiphoptexter, vilka sociala 
problem som beskrivs i hiphoptexterna samt hur de sociala problemen kan förstås föll sig 
valet av svenska hiphoptexter som empiriskt underlag naturligt.  

Inför urvalet gjordes vissa avgränsningar och tre urvalskriterier formulerades som en hjälp 
vid urvalsprocessen. Till att börja med har enkom hiphoptexter som relateras till uppsatsens 
syfte valts ut. Med andra ord har hiphoptexter som inte innefattar skildringar av sociala 
problem exkluderats då det inte svarar upp mot uppsatsens syfte. Det andra urvalskriteriet var 
att hiphopartisterna, vars låttexter som ingår i urvalet, skall vara uppväxta eller bosatta på 
landsbygder, alternativt uppfylla båda dessa krav. Anledningen är att detta antas bidra till 
texternas autenticitet och trovärdighet, två viktiga kriterier för att säkerställa kvalitén på 
texterna som analyseras (Scott, 1990). Till sist valde vi att endast ta med texter i urvalet som 
är utgivna år 2010 fram till idag. Vi menar att detta är av vikt då uppsatsen ämnar undersöka 
samtida sociala problem som är aktuella på Norrlands landsbygder idag. Samtidigt innebär de 
avgränsningar som vi gjort i urvalet att en empirisk generalisering kan ifrågasättas då de 
hiphoptexter som valts ut inte kan sägas vara representativa för all hiphopmusik från 
Norrlands landsbygder. Något som heller inte var vår ambition. Däremot kan hiphoptexterna 
som vi valt ut ge tydlig antydan om hur hiphopmusiken kan förefalla i kontexten. 

Urvalet har dels genomförts utifrån vår subjektiva förförståelse och kunskap om den 
svenska hiphopscenen som grundas i ett intresse för denna musikgenre, dels utifrån ytterligare 
efterforskningar av vilka hiphopartisters texter som är relevanta för att besvara uppsatsens 
syfte. Till att börja med utgick urvalet ifrån hiphopartister som vi vet kommer från 
landsbygder i Norrland och som inspireras av platserna som de kommer ifrån. Flertalet av 
hiphopartisterna är kända inom Sveriges hiphopscen och har mottagit priser på Kingsizegalan, 
en musikgala som fokuserar på svensk hiphopmusik. Andra artister har vi flera tillfällen 
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medverkat i populära rikstäckande tv-program som Lyckliga gatan och Jills veranda, både 
utifrån sitt artistskap och sitt samhällsengagemang. Tidig under urvalsprocessen fann vi, efter 
att ha använt Googles sökmotor, en artikel som handlade om den nya vågen av norrländsk 
hiphop (se Sundell, 2016). I artikeln stod att läsa om, utöver artister som redan var kända för 
oss, en rad andra hiphopartister och hiphopkollektiv från norrländska landsbygder vars texter 
skildrar sociala problem.  

När vi fastslagit vilka artister som vi fann relevanta för att besvara uppsatsens syfte gjorde 
vi nedslag i deras diskografier på musikstreamingtjänsten Spotify. Initialt genomförde vi 
enstaka stickprov ur artisternas lista på deras fem mest spelade låtar för att skapa oss en 
uppfattning om omfattningen av sociala problem som skildras i texterna. Av dessa låtar 
framkom en rad sociala problem och politiska frågor relaterade till artisternas hemvister, 
kombinerat med dialektala slanguttryck genom vilka artisterna ifrågasätter den fördomsfulla 
schablonen av Norrland och dess befolkning. Med hänsyn till den sammanlagda mängden 
låtar som samtliga valda artister släppt, tillsammans med det begränsade tidsspannet för att 
genomföra denna uppsats valde vi sedan att leta vidare efter låttexterna på artisternas 
hemsidor istället för att lyssna igenom all musik. När låtarna inte fanns publicerade på deras 
hemsidor i textform sökte vi igenom internetsajterna genius.com och musixmatch.com. Två 
sidor som samlar in och publicerar låttexter. Genom detta sparade vi tid. Dels då en 
genomlyssning av alla artisters samtliga låtar hade varit en övermäktig uppgift sett till 
tidsaspekten. Dels med hänsyn till att vi inte var tvungna att transkribera alla de låtar som 
utgjorde vårat urval. Artisternas listor över deras fem mest spelade låtar på Spotify 
överensstämde tämligen väl med vilka låtar som fanns tillgängliga i textform. Under 
skrivprocessen av denna uppsats hade en av artisterna som innefattas i urvalet premiär för en 
ny låt i direktsändning av Musikhjälpen. Då vi ansåg att låten kunde vara värdefull för att 
besvara uppsatsen syfte och frågeställningar, men varken fanns tillgänglig på Spotify eller i 
textform, valde vi att fråga artisten själv om vi kunde få tillgång till texten vilken artisten 
mailade till oss.  
     För att kunna utesluta eventuella felaktigheter i det insamlade transkriberade empiriska 
materialet innan vi övergick till analysprocessen krävdes en viss bearbetning av 
hiphoptexterna. I synnerhet de texter som inte fanns tillgängliga via hiphopartisternas egna 
hemsidor. Delar av somliga texter som inhämtats på internetsajterna musixmatch.com och 
genius.com saknade vissa textpassager eller ord, vilket markerats med frågetecken. Bryman 
(2011) beskriver att flera olika faktorer, exempelvis att den som transkriberar kan höra fel, 
kan resultera i olika misstag vilket påverkar kvalitén på texten. I flera av hiphoplåtarna som 
innefattas av uppsatsens empiriska underlag är det svårt att urskilja vad som rappas med 
anledning av att texterna förmedlas i ett högt tempo, samtidigt som artisternas språk präglas 
av dialektala slanguttryck och lokala referenser. En kombination av dessa två faktorer 
orsakade vissa svårigheter i att uppfatta ord eller meningar, vilket medförde att vi fick göra 
vissa korrigeringar i materialet som vi inhämtat då de inte överensstämde med vad som rappas 
i låtarna. Med det sagt kan det givetvis fortfarande finnas felaktigheter i texterna vilka även vi 
misslyckats med att identifiera. Dock har textavsnitt som inte kunnat verifieras uteslutits vid 
analysen för att säkerställa kvalitén på materialet.  
 
4.4 Presentation av norrländska hiphopartister och hiphopkollektiv 
Nedan följer en kort presentation av de artister som omfattas av föreliggande uppsats urval 
och vilka musikaliska kollektiv de eventuellt ingår i: 
 
Kevin Mukuri. Går under artistnamnet Belleboy. Kevin kommer från Luleå. Han har bland 
annat medverkat på låten Samma Himmel där olika unga artister och producenter utspridda 
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från olika delar av landet gick samman för att belysa det samtida Sverige. Utöver Belleboy 
deltar även Gonza-Ra och Kalle Gracias i låten, även dem från Sveriges norra delar.  
 
Zackarias Lekberg. Går under artistnamnet Zacke. Zackarias är uppvuxen i Luleå men 
numera bosatt i Stockholm. Zacke släppte sitt debutalbum ”Visst är det vackert” 2010 och är 
en av förgrundsfigurerna inom den norrländska hiphopscenen.  
 
Maxida Märak. Maxida är uppvuxen i Jokkmokk men numera bosatt i Stockholm. Utöver de 
avtryck som Maxida sätter genom sin hiphopmusik syns hon, bland annat i egenskap av sitt 
engagemang för samers rättigheter, frekvent i tidningar, tv och i radio.  
 
Magnus Ekelund. Magnus går under artistnamnet Kitok vilket är hans samiska släktnamn. 
Magnus som är uppväxt i Jokkmokk slog igenom med sin hitlåt Paradise Jokkmokk år 2014. 
Låten har beskrivits som ett anthem för Norrlands landsbygder. 
 
Johan Alander. Johan är uppvuxen i Östersund men valde att flytta till Stockholm sommaren 
2016 för att kunna fullfölja sina musikaliska drömmar fullt ut. Vid sidan av hiphopen är Johan 
författare och föreläser även om sin uppväxt som präglades av problematiska 
familjeförhållanden.  
 
Trainspotters. Trainspotters är en hiphopduo som består av Erik Hörstedt och Hannes 
Sigrell. Båda två är även medlemmar i musikkollektivet Random Bastards men går under 
artistnamnen Rewind och George Kaplan/Käp i Trainspotters. Gruppen är baserad i Umeå.  
 
Kusten Klick. Kusten Klick är ett hiphopkollektiv från Piteå bestående av Kalle Gracias och 
Griljonären.  
 
Kalle Granberg. Använder artistnamnet Kalle Gracias när han gör musik. Kalle har 
beskrivits som en fanbärare inom den norrländska hiphopmusiken. Tillsammans med sin bror 
Filip bildar han hiphopkollektivet Kusten Klick. Kalle kommer från Piteå.  
 
Filip Granberg. Filip utgör andra halvan av Kusten Klick där han går under artistnamnet 
Griljonären. Likt sin bror Kalle är Filip från Piteå.  
 
Random Bastards. Random Bastards är ett kreativt kollektiv som utgår från Umeå. Random 
Bastards utgörs av en rad olika hiphopartister från olika delar av Norrland varav de som ingår 
i uppsatsens urval listas nedan. Flera av artisterna ingår även i Hoopdiggas parallellt med 
Random Bastards. Hoopdiggas är ett kreativt kollektiv och skivbolag som även släpper 
klädkollektioner.  
 
Erik Hörstedt. Erik går under en rad olika artistnamn beroende på i vilken konstellation han 
uppträder. Inom Random Bastards går han under artistnamnet Erk. Erik föddes i Umeå men är 
uppväxt i Storuman. Han är även ena halvan av hiphopduon Trainspotters.  
 
Alexander Juneblad. När Alexander inte går under sitt vanliga namn går han under 
artistnamnet Academics. Alexander är rappare och producent från Umeå och ingår även i 
Hoopdiggas. Han har, utöver eget material, varit med och producerat musik till en rad artister 
runt om i Sverige utöver kollegor från Random Bastards och Hoopdiggas.  
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Erik Friman. Erik har främst använt sig av sitt efternamn när han har släppt musik. 
Tillsammans med kollegan Broder John från Random Bastards bildar Erik duon Broder John 
& Friman. Erik som kommer från Umeå har nyligen släppt eget solomaterial under 
artistnamnet Fricky men ingår även han i Hoopdiggas. 
 
Nathalie Missaoui. Nathalie är mest känd vid sitt artistnamn Cleo. Hon är född i Uppsala 
men uppväxt Umeå och debuterade med sin första EP år 2010. Utöver att hennes musik spelas 
frekvent på radio och klubbar har hon bland annat synts i det hyllade tvprogrammet Lyckliga 
gatan.  
 
Johan Bäckström. Johan går under artistnamnet Broder John och utgör andra halvan av duon 
Broder John & Friman men släpper även musik som soloartist. Johan kommer ifrån Umeå och 
ingår, precis som Erik Friman, i kollektivet Hoopdiggas.  
 
Hannes Sigrell. Går likt Erik Hörstedt under flera olika artistnamn men är känd som Kaplan 
inom Random Bastards. Hannes är uppväxt i Umeå och tillsammans med Erik Hörstedt bildar 
han hiphopduon Trainspotters.  
 
Josef Nilsson. Går under artistnamnet Gonza-ra. Josef flyttade från Storuman där han växt 
upp till Umeå när han var 16 år. Josef upptäcktes i tidig ålder av Erik Hörstedt och Hannes 
Sigrell från Random Bastards, numera Josefs kollegor i kollektivet.  
 
Tobias Thelin. Tobias är producent och medlem i Random Bastards från Umeå. Han går 
under artistnamnet Imchibeat.  
 
4.5 Forskningsetiska implikationer och överväganden 
Vid vetenskapliga studier finns forskningsetiska principer att förhålla sig till. Dessa benämns 
som forskningskravet och individskyddskravet. I enlighet med forskningskravet skall 
forskningen som bedrivs vara av hög kvalitét och fokuseras till frågor av relevans. 
Individsskyddskravet avser att individer, varken fysiskt eller psykiskt, får komma till skada 
vid forskning samtidigt som individernas privata livsförhållanden skall värnas om 
(Vetenskapsrådet, 2010). I föreliggande uppsats undersöks vilka sociala problem, relaterade 
till Norrlands landsbygder, som skildras i svenska hiphoptexter. Sociala problem på 
landsbygderna i Norrland är något som flera av författarna av hiphoptexterna, tillsammans 
med stor del av befolkningen på Norrlands landsbygder, argumenterar har förbisetts av 
ledande politiker och media under en lång tid (se Olsson, 2016). På samma sätt som sociala 
problem på Norrlands landsbygder negligerats i media har heller inte hiphopen från 
landsbygden beretts samma plats i media som hiphopen från förorten (se Sundell, 2016). Vi 
menar därför att studier gällande sociala problem på Norrlands landsbygder som skildras 
inom hiphop är av hög relevans vilket sammanfaller väl med forskningskravet. Vad gäller 
kravet att inte orsaka individer skada eller blottlägga deras privata livsförhållanden kan sägas 
att texterna som utgör uppsatsens empiriska underlag, och analyseras genom en kvalitativ 
textanalys, är något som upphovspersonerna har gjort offentliga och vill förmedla.  

Detta har även inverkat på sättet vi har resonerat och förhållit oss till Vetenskapsrådets 
(2010) fyra huvudkrav som ställs på vetenskapliga studier under forskningsprocessens olika 
moment. Dessa fyra huvudkrav är informations, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att undersökningens deltagare skall delges 
studiens syfte. Vad gäller samtyckeskravet innebär det att individers deltagande i studien 
avgörs av individerna själva. I enlighet med konfidentialitetskravet skall de som väljer att 
delta i studien förbli anonyma och känsliga uppgifter skall behandlas konfidentiellt. 
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Avslutningsvis innebär nyttjandekravet att uppgifter som omfattar studiens deltagare som 
inhämtats under forskningsprocessen endast får användas för att besvara studiens syfte (ibid.) 
Enligt det sätt vi förstår Vetenskapsrådets fyra huvudkrav är dessa svåra att tillämpa vid 
denna uppsats utefter hur de avses att användas vid vetenskapliga studier. Som ovan nämnt 
har upphovspersonerna till hiphoptexterna själva valt att ge ut sin musik som kan konsumeras 
av alla, även om delar av texterna är personliga eller kan uppfattas som känsliga. Vad vi 
menar är en viktig etisk implikation att poängtera är att det finns alternativa tolkningar av 
hiphopartisternas texter i förhållande till de vi har gjort utifrån vårat teoretiska ramverk. 
Samtidigt vill vi framhålla att våra tolkningar av texterna inte enbart utförts utifrån ett 
teoretiskt ramverk. Tolkningarna har underbyggts av tidigare forskning, en god förförståelse 
och kunskap om individers livförhållanden på landsbygder samt vad hiphopartisterna själva 
har förmedlat i olika intervjuer. Flertalet av artisterna som omfattas av uppsatsen har själva 
uttalat att de gör musik bland annat för att skapa förändring för utsatta människor. Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att, utöver vetenskapliga intressen, bör forskningen gynna den 
mänskliga situationen som studeras vilket sammanfaller med somliga av artisternas 
målsättning. 
 
4.6 Innehållsanalys 
Att skapa förståelse för olika sociala fenomen och företeelser genom att analysera och tolka 
texter är något som har gjorts med hjälp av olika metoder sedan lång tid tillbaka inom 
samhällsvetenskapliga studier (Bergström & Boréus, 2012). I föreliggande uppsats har vi valt 
att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av hiphoptexter. Bergström och Boréus (ibid.) 
beskriver att en innehållsanalys kan användas för att ”inkludera varje analys som syftar till att 
på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll” (s. 50). Innehållsanalysen är främst förtjänstfull 
när det kommer till att urskilja mönster i mängd texter som tillsammans utgör en bred empiri, 
mönster som annars är svåra att finna på grund av storleken på materialet. Den kvalitativa 
innehållsanalysens utformning och dess förtjänster stämde väl överens med föreliggande 
uppsats syfte och empiri som består av 34 hiphoptexter, vilket vi i sammanhanget bedömde 
vara ett stort material. Vi menar därför att innehållsanalys är en lämplig analysmetod med 
bakgrund av uppsatsens ändamål. 
     Vid en textanalys av kvalitativ karaktär kan en viss del av materialet kvantifieras, likt vid 
en kvantitativ textanalys, men tonvikten läggs vid att genomföra mer djupgående och 
invecklat sammansatta tolkningar av textmaterialet med utgångspunkt i studiens formulerade 
syfte (Bergström & Boréus, 2012). Analyser av texter tillhör den hermeneutiska 
tolkningstraditionen vilken i grunden avser att, genom tolkning, skapa förståelse och innebörd 
av ett skriftligt material (Widén, 2015). Bryman (2011) framhåller dock Ciciurel (1964) och 
Garfinkel (1967) som menar att en viss grad av subjektivitet vid tolkningar är ofrånkomligt. I 
ett försök att motverka detta, samt möjliggöra replikeringar av vår uppsats, kommer vi i 
följande avsnitt redogöra för de olika momenten i tillvägagångssättet vid kodningsprocessen 
och analysarbetet. Detta är av vikt eftersom denna metod lämnar utrymme att modifieras 
utifrån studiens syfte (Bergström & Boréus, 2012).  
 
4.7 Text- och analysbearbetning 
I enlighet med Bergström och Boréus (2012), som skriver att materialet som 
innehållsanalysen innefattar måste begränsas och inhämtas tidigt i processen, samlade vi 
initialt in ett färre antal hiphopartisters texter än vi slutligen kom att använda. Detta var något 
som hjälpte oss att skapa en uppfattning om texternas relevans för att besvara uppsatsens syfte 
och motiverade en vidare utökad inhämtning av texter. Texterna sammanfördes i ett word-
dokument för att underlätta en genomgång av det inhämtade materialet och sedermera 
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analysarbetet. Bergström och Boréus (2012) argumenterar att det är viktigt med ett 
kodningsschema vid en innehållsanalys. Innan ett kodningsschema konstrueras bör varje 
enskild text läsas för att skapa en god överblick av materialet. När vi genomfört de första 
genomgångarna av materialet inhämtades teorierna etablerade och outsiders, territoriell 
stigmatisering samt social exkludering vilka bedömdes vara fruktbara för att skapa förståelse 
för uppsatsens empiriska material. Sedan påbörjades en första framställning av 
kodningsschemat vilket inkluderar att definiera vad som är en kodningsenhet för aktuell 
uppsats och därmed vad som faller inom ramen för en kod. I föreliggande uppsats är meningar 
och metaforer de kodningsenheter som kodas. Exempel på metaforer och meningar som 
framkom under arbetet med texterna är ”fattigkussen”, en metafor för invånare på Norrlands 
landsbygder, och ”ville hellre vara i deras elfenbenstorn än att vara på någon jävla fattig plats 
där vi bor”.  
     När texterna bearbetats kodades materialet utifrån tre olika teman där uppsatsens teoretiska 
ramverk tillsammans med dess syfte och frågeställningar var vägledande. De tre teorierna 
som ingick i uppsatsens teoretiska ramverk bildade tre övergripande teman i 
kodningsschemat. Utifrån teorierna skapades våra huvudkoder genom att teorierna 
operationaliserades. Operationaliseringen genomfördes för att det skulle vara lättare att förstå 
vad de teoretiska begreppen och teorierna åsyftar och därmed vara styrande vid 
kodningsarbetet. Exempel på koder som framkom efter operationaliseringen är 1A (1 – 
etablerade och oustiders, A – figuration), 2A (2 – territoriell stigmatisering, A – stigma 
kopplat till ett område oss dess befolkning) samt 3A (3 – social exkludering, A – sociala 
problem). Varje kod namngavs med en kombination av en siffra och en bokstav för att 
materialet på ett systematiskt sätt skulle kunna struktureras och även för att förhindra att 
samma material kan kodas på olika sätt (Bergström & Boréus, 2012). Efter en första kodning 
av materialet kunde vi se att ett stort antal av kodningsenheterna som plockades ut var av 
olika karaktär, även om de föll inom ramen för samma tema. Detta medförde att det 
utkristalliserades olika underteman i materialet utifrån att bakomliggande mönster kunde 
identifieras. De nya teman som framkom vid bearbetningen av texterna var identitet och 
skam, samt mobilisering. För att komplettera de redan befintliga teorierna och för att 
möjliggöra en djupare förståelse genom analysarbetet inhämtades två nya teoretiska begrepp: 
identitet och skam.  

Innehållsanalysen som genomförts syftade till att systematisera materialet för att utröna 
vilka sociala problem som skildras i hiphoptexterna och på vilket sätt de skildras för att 
besvara uppsatsens första frågeställning. För att besvara uppsatsens frågeställning 2 och 3 och 
därmed nå en djupare förståelse för de förhållandena som sociala problem på landsbygderna 
skapas inom har uppsatsen tagit sin utgångspunkt i kvalitativ textanalys. Den kvalitativa 
textanalysen har genomförts utifrån tre olika dimensioner som varit vägledande i vad som 
analyseras. Den första dimensionen syftar till att ta fasta på aktörernas egna uppfattningar. 
Den andra dimensionen som vi utgår ifrån avser att skapa förståelse för det omgivande 
samhället, bland annat genom att se till dess kulturella värderingar och historia (Widén, 
2015). Slutligen har dessa två dimensioner kompletterats med en problematiserande 
dimension vilken utgår ifrån ett mer teoretiskt perspektiv (ibid.), i denna uppsats utifrån de 
teoretiska begreppen etablerade och outsiders, territoriell stigmatisering och social 
exkludering. För att illustrera hur kodningen av texterna genomfördes lämnas följande 
exempel: 
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Kodningsenhet  Koncentrerad kodningsenhet      Tema   Kod 
 
Kolla handläggarn                     Om samhällssystemet inte fungerar            Social exkludering     3A. Kriminalitet 
jag är hur driftig                        får individer hitta alternativa sätt att  
som helst                         överleva, vilket kan omfatta att  
För om systemet inte                 börja sälja droger. 
funkar får man fixa det själv  
På kilon eller hekton  
eller gram få ett bra pris 
På kakor från Marocko  
eller löjrom från Kalix 
 
 
4.8 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Bryman (2011) använder begreppet tillförlitlighet vilket omfattar delkriterier, som inom 
kvantitativa studier, avser intern- och extern validitet samt reliabilitet. Delkriteriet 
trovärdighet kan anses motsvara intern validitet och bland annat bestå av en återkoppling till 
fältet. Det kan förklaras som att forskare återkommer till människor som deltagit i studien för 
att få tal del av deras åsikter om resultatet. Vi har, på grund av tidsbrist, inte återkopplat 
resultatet till berörda artisters vars texter utgör uppsatsens empiri, vilket kan tänkas påverka 
trovärdighet i resultatet. Samtidigt har det upprättats en kontakt via mail med en av de berörda 
artisterna som var positivt inställd till en användning av hans texter i uppsatsen och som i 
efterhand kommer få ta del av resultatet.   
     Vid genomförandet av en innehållsanalys belyser Bergström och Boréus (2012) att det kan 
uppkomma vissa validitetsproblem. Sådana problem kan exempelvis vara att vissa ord är 
mångbottnade, alternativt är använda med en svag eller otydlig innebörd. Det kan även vara 
att vissa ord skiftar i betydelse beroende på vem som uttalar dem. Vi har därför genomfört 
kodnings- och analysarbetet tillsammans i syfte att komma överens om en samstämmig 
betydelse av svaga eller mångbottnade ord. Pålitlighet är ett delkriterium i tillförlitligheten 
som kan jämföras med reliabilitet och avser en fullständig och tydlig genomgång av 
forskningsprocessen (Bryman, 2011). Aktuell uppsats, vilken har en kvalitativ ansats, 
omfattar tolkningar av andra individers texter vilket kan anses försämra pålitligheten då 
tolkningar grundar sig på bland annat förförståelse. Dock kan uppsatsens pålitlighet trots allt 
anses god då vi i bakgrundsavsnittet redovisar en del av vår förförståelse som sedermera 
underbyggs vidare i avsnittet Tidigare forskning. Därtill innehåller uppsatsen en genomgång 
av kodningsprocessen och ett exempel på kodningsschema. En sådan genomgång bidrar till 
att skapa en ökad transparens i bearbetningsprocessen av materialet som sedan analyserades. 
Samtidigt kan det inte uteslutas att andra människor kan göra alternativa tolkningar än de vi 
gjort på de hiphoptexterna som utgör uppsatsens empiri.  
     Bryman (2011) åskådliggör hur kvalitativa forskningsresultat ofta kritiseras för deras 
bristande generaliserbarhet även om man bortser från den kontext där de produceras. Han 
argumenterar dock för att resultaten i kvalitativ forskning inte bör bedömas utifrån 
generaliserbarheten av vald population utan snarare i kvalitén på de teoretiska slutsatser som 
producerats utifrån kvalitativa data. I aktuell uppsats är generaliserbarheten utifrån vald 
population begränsad i och med att uppsatsen enbart innehåller hiphopartister från 
landsbygder i Norrland och är således inte representativt för hiphopartister från andra 
landsbygder i Sverige. Samtidigt är vi av uppfattningen, utifrån tidigare forskning, att sociala 
problem som framkommit i hiphoptexterna mycket väl kan förekomma i texter från andra 
hiphopartister från landsbygder utanför Norrland. Vidare har uppsatsens slutsatser producerats 
genom en växelverkan mellan teori och empiri och med stöd av tidigare forskning, vilket vi 
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menar ökar kvalitén på uppsatsens slutsatser. Om de håller en sådan kvalité att de kan antas 
ha en hög generaliserbarhet överlåter vi dock till läsaren att avgöra. 

5. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning relaterat till kunskapsområdet. Med utgångspunkt i 
föreliggande uppsats syfte och frågeställningar har den tidigare forskningen delats in tre olika 
teman med följande rubriksättning: Landsbygder i förhållande till storstaden, Sociala 
problem på landsbygder och Sociala problem i hiphoptexter. Under första rubriken avses att 
skapa en djupare kunskap om kontexten som hiphoptexterna uppkommit inom ramen för. Här 
redogörs för Norrland och dess landsbygders förhållande till övriga Sverige sett ur ett 
historiskt perspektiv för att sedan belysa ojämlikheter mellan Norrlands landsbygder och 
Sveriges storstäder fram till idag. Vidare skildras fördomar mot Norrland och dess befolkning 
samt vilken inverkan det har på människorna som lever där idag. Därefter följer en 
beskrivning av olika specifika typer av sociala problem på landsbygder, både i en svensk- och 
internationell kontext, och hur de undersökta sociala problemen förstås av forskarna. 
Avslutningsvis redogörs för tidigare forskning som studerat hur olika sociala problem skildras 
i hiphoptexter, både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv. Två av studierna undersöker 
specifikt hur narkotika och alkohol framställs i populära amerikanska hiphoptexter och vilka 
förändringar som skett över en längre tid. I detta avsnitt framhålls även en svensk studie som 
angränsar till föreliggande uppsats. I studien beskrivs den geografiska platsens betydelse inom 
hiphopen utifrån förorternas roll och deras problematik. Vi menar att principen är densamma i 
dagens Sverige men att det har skett en förskjutning där Norrlands landsbygder idag är vad 
förorterna var då.  
 
5.1 Landsbygder i relation till storstaden 
Sverige har varit ett geografiskt splittrat land under många perioder av dess historia. Under 
1600-talet bestämde de styrande att Norrland skulle bebyggas i större utsträckning än tidigare 
i syfte att öka känslan av nationalitet, även i Sveriges norra delar. Det kan förstås som att 
nedre och mellersta delarna av Sverige koloniserade Norrland. De människor som flyttade 
upp i landet fick förmåner av de styrande då de ville skapa en stabil ekonomi även i Norrland. 
Det fanns dock en baktanke. Syftet var aldrig att de som levde i Norrland skulle få ta del av de 
intäkter som de inbringade. I samband med koloniseringen av Norrlands geografiska områden 
startade även konflikter med den etniska grupp som redan bodde och använde den marken 
som nu koloniserades. Denna etniska grupp var samerna. Idag finns det rådande konflikter 
mellan etniska svenskar och samer om landområden. Samerna befinner sig även i en pågående 
konflikt med svenska staten och privata företag vilka exploaterar naturresurser från områden 
som kan anses vara samiska. Historien har med största sannolikhet påverkat synen vi har på 
Norrland idag vilken präglas av fördomar riktade mot de människor som lever där (Eriksson, 
2010).   
     En historisk utgångspunkt kan bidra till en ökad förståelse kring faktorer som påverkar 
människorna som lever på Norrlands landsbygder idag. Urbaniseringen i Sverige har, likt 
andra länder i världen, gjort att människor flyttar från landsbygdsområden till städer, i 
synnerhet av ekonomiska och sociala anledningar (Socialstyrelsen, 2010). Statistik visar att 
fler individer samlokaliserar sig med andra i norra- gentemot södra delen av Sverige. 
Samlokaliseringen kan medföra vissa ekonomiska fördelar som till exempel kortare avstånd 
till nödvändig service (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
[Tillväxtanalys], 2016). Den ökande samlokaliseringen till städer har dock medfört ökade 
inkomstklyftor mellan de som befolkar städerna och de som bor på landsbygder. 
Urbaniseringen har även medfört negativa konsekvenser för de kommuner som präglas av en 
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utflyttande befolkning. Detta i form av lägre skatteinkomster som i sin tur gör att 
kommunerna blir sårbara då de aktivt måste arbeta med att sänka kostnader och samtidigt 
upprätthålla en god kvalité på de tjänster som kommunen erbjuder (Amcoff et al., 2015). Det 
är dock inte enbart lägre skatteintäkter som kan anses problematiskt för dessa kommuner utan 
även att de allt som oftast består av en större andel äldre befolkning. Dessa två aspekter bidrar 
tillsammans till att kommuner som kännetecknas av en utflyttande befolkning har svårt att 
klara sina åtaganden inom välfärden (Regeringen, 2016).  
     Som tidigare nämnts flyttar individer från landsbygden in till städer på grund av bättre 
förutsättningar, både ekonomiskt och socialt jämfört med landsbygdskommuner. Att det finns 
en bättre möjlighet till arbete inom städer beror till stor del på att många företag har bättre 
förutsättningar till utveckling i städer kontra landsbygdskommuner (Tillväxtanalys, 2016). I 
ett betänkande till en statlig utredning från 2016 (se Regeringen, 2016) lyfts förändringar på 
den svenska arbetsmarknaden som en faktor till urbaniseringen och att flera 
landsbygdskommuner lider av en negativ befolkningstillväxt. Dagens svenska arbetsmarknad 
präglas allt mer av en viktigare tjänste- och kunskapssektor vilket ställer högre krav i form av 
utbildning på de individer som arbetar inom den sektorn. Dessa två sektorer är också 
beroende av närhet till andra företag men även till nationella och internationella marknader. 
Detta har påverkat urbaniseringen då det medfört att yngre individer söker sig till städer och 
framförallt storstäder i syfte att först tillskansa sig en utbildning och sedan söka arbete inom 
kunskaps- och tjänstesektorn.  
     I en situation med negativ befolkningstillväxt och samtidigt en svårighet att locka företag 
till landsbygderna blir de statliga arbetstillfällena allt viktigare. I maj 2015 fick statskontoret i 
uppdrag av regeringen att undersöka myndigheters placering, både regionalt och lokalt. 
Resultatet visade på stora skillnader mellan södra- och mellersta Sverige gentemot norra 
Sverige, och framförallt stora skillnader mellan länen där Sveriges tre största städer ingår i 
jämförelse med resterande län. Stockholms-, västra Götalands- och Skånes län hade år 2014, 
128 944 statliga arbetstillfällen. Det kan jämföras med Norrlands tre största län, Norrbottens-, 
Västernorrlands- och Västerbottens län som sammanlagt hade 23 287 statliga arbetstillfällen 
under samma tid. Förändringen i närvaron av statliga myndigheter har delvis förklarats med 
att personliga möten inte är lika viktiga längre och syftar till digitaliseringen och utvecklingen 
i form av möten och ärenden över internet (Statskontoret, 2016). Ett sådant antagande kan 
dock missgynna många individer på landsbygden. Regeringen har som mål år 2020 att 90% 
av befolkningen ska ha tillgång till bredband 100 Mbit/s. Det finns dock stora svårigheter att 
uppnå detta mål då många avlägsna landsbygdskommuner i framförallt Norrlands inland, 
norra Skåne och Småland kan vara svåra att nå. År 2014 var det cirka 30 % av befolkningen i 
dessa områden som hade tillgång till ett bredband enligt regeringens mål (Tillväxtanalys, 
2016). En aspekt som kan knytas till statliga arbetstillfällen är placeringen av myndigheters 
huvudkontor. Rapporten från Statskontoret (2016) visar att 60 % eller 129 stycken av alla 
statliga myndigheters huvudkontor är placerade i Stockholms län. Det kan jämföras med 
Västernorrlands län som innehar 8 och därmed är det län med flest huvudkontor i Norrland.   

Det finns dock konkurrensfördelar på landsbygderna och små kommuner gentemot 
storstäderna i form av naturresurser. Som tidigare nämnts är tjänstesektorn något som får unga 
människor att flytta från landsbygden till storstaden (Tillväxtanalys, 2016). Dock är turismen 
en del av tjänstesektorn som går bra på landsbygden och är ett område där landsbygder kan 
konkurrera med storstäder (Bjerke, Johansson, & Pettersson, 2012). Naturtillgångar är även 
något som särskiljer landsbygderna från storstäderna vilket kan anses som en 
konkurrensfördel och bidra till ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt (Regeringen, 2016). 
Utvinning av naturresurser är dock inte helt okontroversiellt, vilket Eriksson (2010) skriver i 
sin avhandling och belyser den rådande konflikten mellan samer och de företag och 
myndigheter som utvinner råvaror ur naturen i Norrland.  
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Det är dock inte enbart de fysiska resurserna som naturtillgångar och arbetstillfällen som 
påverkar relationen mellan landsbygder, stad och framförallt storstad utan även fördomar. 
Eriksson (2010) belyser, med utgångspunkt i den tidigare koloniseringen av Norrland, hur 
ojämlikhet och problem skapas i ett västerländskt land som Sverige. Hon gör det genom att 
undersöka hur Norrland representeras i nyheter, kultur, marknadsföring och av individer 
själva. Syftet med studien var att, genom diskursanalys och intervjuer, undersöka hur 
representationen blir en del av konstruktionen av regionala och nationella identiteter. Studiens 
resultat visar att Norrland tidigare setts som en sagolik och mytomspunnen plats. Idag präglas 
bilden av Norrland, vilket består av cirka två tredjedelar av Sveriges yta, av 
glesbygdsproblematik i form av framförallt utflyttning och arbetslöshet. Studien visar även 
hur föreställningen av Norrland påverkar människorna som bor där genom att de blir ”interna 
andra” och får stå som symboler för arbetslöshet och blir även stämplade som bidragstagare. 
Människorna i Norrland får även symbolisera en brist av handlingskraft genom att de 
fortfarande bor kvar i området trots de bistra förhållandena som råder enligt fördomarna om 
Norrland. Eriksson (ibid.) argumenterar att den tidigare koloniseringen av Norrland påverkar 
konstruktionen av Norrland som en ”andre” inom det geografiska Sverige.  
     I dagens Sverige fungerar Norrland i en binär relation till det moderna Sverige bestående 
av utbildade, kultiverade och toleranta individer. Det är framförallt storstäderna som 
representerar det moderna Sverige med Stockholm som tydligaste representanten. Hela 
Norrland konstrueras som en motsatts till staden. Detta förhållande formar identiteterna hos 
människor som lever på respektive plats och i förlängningen även reproducerar identiteterna. 
De konstruerade identiteterna blir även stereotyper i det kapitalistiska Sverige som fokuserar 
på produktion och tillväxt. Vita medelålders människor som lever i storstäder 
symboliserar ”de produktiva” samtidigt som de resterande, vilket bland annat avser de som 
bor i Norrland betraktas de som ”oproduktiva”. Avslutningsvis belyser studien hur 
representationen och fördomarna av Norrland kan förändras genom en anpassning till rådande 
neoliberala ideal med tillväxt och konkurrens med utgångspunkt (Eriksson, 2010).  
 
5.2 Internationell och svensk forskning om sociala problem på landsbygder  
I nedanstående text ämnar vi att visa på vilka sociala problem på landsbygder som lyfts fram i 
internationella- och nationella studier. Ett återkommande tema i den tidigare forskningen som 
genomförts på problemområdet är landsbygders demografiska förändringar som ett resultat av 
den tilltagande andelen unga människor som flyttar in mot städerna. Detta är ett växande 
problem för landsbygder runt om i världen, så även i Kina (He & Ye, 2014). He och Ye (ibid.) 
redogör i sin studie för hur den stora utvandringen av landsbygdens ungdomar påverkar den 
äldre befolkning som efterlämnas i landsbygdssamhällen i Kina. Därtill analyseras vilka 
konsekvenser som utvandringen medför för samhällets stöd för äldre individer. Författarna av 
studien beskriver att i takt med att arbetstillfällena på Kinas landsbygd blivit färre och 
centraliserats till städerna har en stor förflyttning av landsbygdssamhällens yngre befolkning 
in till städerna skett. Parallellt med de demografiska förändringarna som centraliseringen 
medfört har även sociala omvandlingar skett inom landet. Utöver att familjen inte längre utgör 
samma typ av socialt skyddsnät har det skett omställningar vad gäller minskade resurserna för 
vårdsystemet som vänder sig till landets äldre befolkning. I Kina har familjen historiskt sett 
fyllt en viktig funktion som stöd för familjens äldre. Detta kan sägas vara kulturellt betingat 
och är en del av den sociala strukturen i landet. Förflyttningen av en stor andel av 
landsbygdens unga människor har därför kommit att påverka landets äldre invånares sociala 
situation negativt. De unga tenderar alltjämt att på olika sätt ge stöd åt sina äldre 
familjemedlemmar men det dagliga sociala stödet från nätverket är något som saknas. Därtill 
går det att se att de demografiska förändringarna har påverkat sammanhållningen inom 
familjer men även bland landsbygdens invånare i stort. He och Ye (ibid.) konstaterar att 
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konsekvenserna av urbaniseringen, industrialiseringen och moderniseringen har medförd en 
sämre välfärd för landets äldre befolkning som lämnats kvar på landsbygden. Detta faktum 
bör föranleda en förändring på synen på familjens roll från statens sida som istället för att se 
till de ekonomiska vinsterna bör se till människans välfärd.  
     Landsbygder betraktas i regel som en lugn och trygg plats vilken kan ses som en 
tillflyktsort ifrån olika problem, brottslighet inräknat, som upplevs som signifikanta för 
stadsområden. Brottslighet framhålls ofta som en viktig fråga för stadsområden, snarare än en 
fråga för landsbygder. Majoriteten av Sveriges invånare skulle med stor sannolikhet påstå att 
landets landsbygder är säkra platser. Likväl utmanas den ”idylliska bilden” av en ökning av 
brott på landsbygder som skildras i dagstidningar och i nyhetssändningar (Ceccato & Dolmén, 
2011). Den romantiserade bilden av landsbygder som målas upp och sedermera får fäste i 
människors medvetande som en sanning är sällan grundad i forskning. Flertalet forskare, både 
nationellt och internationellt, påtalar behovet av mer forskning som studerar sociala problem, 
däribland brottslighet och olika former av missbruk, utifrån betydande faktorer som ryms 
inom ramen för den kontexten som landsbygden utgör (ibid.; Monnat & Rigg, 2016).  
     I en fallstudie undersöker Ceccato och Dolmén (2011) brottslighetens utveckling och dess 
geografiska mönster på landsbygder i Sverige i förhållande till stadsområden. Studien, som 
utgår ifrån polisens data, fokuserar på stöld och våldsbrott vilka analyseras med hjälp av flera 
demografiska, geografiska, institutionella, socioekonomiska och vanemässiga variabler som 
bevisligen kan relateras till brottslighet. Resultatet påvisade att Sveriges landsbygdsområden 
upplever en ökning av kriminalitet under perioden 1996 till 2007 samt att brottsfrekvensen 
ökade mer på landsbygden i jämförelse med stadsområdena. Med andra ord har skillnaderna 
minskat mellan landsbygder och stad, även om stadsområdena fortfarande uppvisar en högre 
brottsfrekvens. Ceccato och Dolmén (ibid.) argumenterar att högre grad av rån och inbrott i 
storstadsområdena i relation till landsbygder kan förstås utifrån att en ökande andel människor 
flyttar in till städerna för att anamma en mer urban livsstil vilket inkluderar ett större innehav 
av stöldbegärliga varor. I stadsområdena är det dessutom en större genomströmning av 
människor som passerar, i synnerhet vad gäller landets områden kring Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Att en större genomströmning av människor leder till högre brottslighet går även 
att se på de landsbygder som av olika anledningar är attraktiva turistmål. Sådana platser har 
ofta ett stort utbud av krogar, klubbar och restauranger som serverar alkohol, även det en 
bidragande orsak till att brott begås.  
     En av de absolut viktigaste faktorerna för att förklara frekvensen av olika typer av 
tillgreppsbrott och våldsbrott, både på landsbygder och i resten av Sverige, är att växa upp 
med en förälder (Ceccato & Dolmén, 2011). Ceccato och Dolmén (ibid.) menar att växa upp 
med en förälder associeras med en rad socioekonomiska riskfaktorer, exempelvis sämre 
ekonomi och ohälsa, som ökar risken för att börja begå brott. Att en problematisk 
familjesituation är av betydelse för individers sociala situation styrks av Monnat och Rigg 
(2016) som i sin studie redogör för skillnaderna i missbruk av receptbelagda opioder bland 
ungdomar i åldern 12–17 år utifrån om de bor på landsbygden, i städer eller i ett 
storstadsområde i USA. Riskfaktorerna för att utveckla ett missbruk är flera och av olika slag 
men skiljer sig mellan ungdomar som lever på landsbygden kontra i städer eller 
storstadsområden. För att kunna identifiera och förstå dessa särdrag, samt vilka risk- och 
skyddsfaktorer som är signifikanta för landsbygder har författarna av studien tillämpat en 
socioekologisk modell. Detta för att finna förståelse för det komplexa samspelet mellan de 
olika faktorer som tillsammans inverkar på ungdomars risk att utveckla ett missbruk. Studiens 
resultat visade på att ungdomar som bor på landsbygden löper en 35 % större risk att utveckla 
ett missbruk av receptbelagda opioder än ungdomar från storstadsområden. Flera faktorer 
kunde kopplas till familjesituationen där ungdomar på landsbygden kom från familjer som 
levde på lägre inkomster och mer troligt uppbar någon form av stöd från samhället. Andra 
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faktorer som framträdde i studiens resultat var att ungdomarna på landsbygden sannolikt hade 
en sämre hälsa, både fysiskt och psykiskt, samt i högre grad drack sig berusade än ungdomar 
från storstadsområdena. Därtill uppvisade ungdomar på landsbygden en signifikant lägre 
skolnärvaro.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att flera forskare förespråkar att sammansättningen 
och relationen mellan olika samhälleliga, sociala och individuella faktorer är något som måste 
uppmärksammas bland forskare, beslutsfattare och yrkesverksamma för att kunna tillägna sig 
en djupare förståelse av vilka skillnader i levnadsvillkor mellan människor på landsbygder 
och stadsområden som påverkar deras sociala situation. 
 
5.3 Sociala problem som skildras i internationella hiphoptexter  
Clark (2012) undersöker i sin studie hur hiphopen används som en kommentering av den 
sociala verkligheten som artister upplever. Hennes studie fokuserar på hiphopartister från 
Accra, Ghana och Dar es Salaam, Tazania och undersöker deras texter ur en historisk och 
samtida kontext. Studien genomfördes med bakgrund av politiska faktorer som påverkat både 
Ghana och Tanzania. Under 1980-talet genomgick länderna stora politiska förändringar då 
styrande politiker influerades av nyliberalismen vilket medförde flera sociala problem. De nya 
förhållandena i länderna och de bristande möjligheterna gjorde att ett stort antal människor 
emigrerade till framförallt USA. Under samma tid minskade det statliga stödet till centrala 
sociala skyddsnät samtidigt som utländska företag började konkurrera på den inhemska 
marknaden. Konsekvensen blev att en större del av befolkningen drabbades av fattigdom, 
arbetslöshet och hemlöshet tillsammans med försämrad tillgång till sjukvård och bristande 
utbildning. Samtidigt strömmade det in människor från landsbygden in till städerna i jakt på 
ett förvärvsarbete. Det var under dessa förhållanden som flera förgrundsfigurer inom 
afrikansk hiphop växte upp vilket kom att spegla deras musik.  
     Studien redogör för hur lokala artister använder musiken för att belysa sociala problem i 
syfte att åstadkomma förändringar i samhället. Att hiphopmusiken kan påverka samhället 
tydliggörs genom att hiphopartisten Sugu har blivit politiker i sitt hemland Tanzania. Han 
gjorde det med budskapet att han vill motverka de problem som han rappar om i sina 
hiphoptexter. Det finns en rad olika sociala problem som lyfts fram både av artister från 
Tanzania och Ghana, exempelvis ett förakt mot polisens arbete, kritiserande av politiker men 
också fattigdom, arbetslöshet och stämpling av individer i behov av hjälp. Utvecklingen vad 
gäller sociala medier, tv, radio och internet har medfört att hiphopartisterna har bra kanaler för 
att nå ut med sina budskap till sin publik och på så sätt utmana de negativa förändringarna 
som skett i samband med globaliseringen och privatiseringen i respektive land.  
     Clark (2010) beskriver även hur flera hiphopartister rappar på Swahili i syfte att framhäva 
deras känsla av nationell tillhörighet. Flera av artisterna rappar även på engelska då de bott 
utomlands och således fått ett annat perspektiv på sociala problem, både nationellt och 
internationellt sett. Deras texter innefattar bland annat rasism och ekonomiska problem 
betraktat ur ett globalt perspektiv. Flera artister belyser problematiken som utflyttade 
ghananer upplever i de länder som de flyttat till för att nyansera den glorifierande bilden som 
ofta finns av länder i västvärlden men även för att framhålla fördelarna med att stanna kvar i 
Ghana.   
     Avslutningsvis framhåller Clark (2010) att hiphopartisterna och framförallt de unga 
människorna som de representerar är viktiga i det progressiva arbetet mot sociala och 
politiska problem. Detta då låttexterna kan medföra en ökad förståelse kring de sociala 
problem individerna upplever och hur det kan förstås kopplat till rådande politik.   
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5.4 Hur alkoholkonsumtion framställs i amerikanska hiphoptexter 
I sin studie beskriver Herd (2014) förändringen av alkoholreferensers förekommande i 
amerikanska hiphoptexter över tid mellan åren 1979 till 2009. Studien, som avser att 
undersöka alkoholreferensernas utbredning och i vilka kontexter de förekommer, tar sin 
utgångspunkt i uppfattningen om att hiphopmusiken har en viktig inverkan i skapandet av 
unga individers attityder och vanor relaterat till alkohol. Studiens resultat visar förändringar 
kopplade till synen på alkohol i musiktexterna på flera plan. Det har skett en signifikant 
ökning av antalet alkoholreferenser i de populäraste amerikanska hiphoptexterna mellan 1979 
och 2009 och de negativa attityderna gentemot alkohol har minskat. Vad gäller beskrivningar 
av vilka konsekvenser som tillskrivs brukandet av alkoholhaltiga drycker har det skett 
minskningar i hiphoptexterna även där. Istället visar resultatet på en ökning av att alkohol 
förknippas med olika former av rikedomar och glamour, olika typer av narkotika samt 
nattklubbsmiljöer. Något som även går hand i hand med att de typerna av alkoholhaltiga 
drycker omnämns mer frekvent är sprit och champagne. Studiens sammanlagda resultat 
påvisar att de som lyssnar på hiphopmusik exponeras för en stor mängd alkoholreferenser, 
inte sällan relaterade till vad som beskrivs i positiva ordalag, så som narkotika, ekonomiskt 
välstånd och glamourösa miljöer. De som konsumerar hiphopmusik är ofta sårbara grupper 
som unga individer och etniska minoriteter. Genom att koppla studiens fynd till social 
inlärningsteori argumenterar Herd (ibid.) att det finns en risk att sättet som alkohol framställs 
på kan resultera i att de som exponeras för hiphopmusiken anammar synen på alkohol som 
förmedlas. Något som sedermera kan inverka på individernas normer och värderingar kopplat 
till alkohol, samt deras beteende. Med anledning av detta menar författaren av studien att det 
krävs ett större ansvarstagande av de som skriver, producerar och framför hiphopmusik. 
 
5.5 Hur narkotika framställs i amerikanska hiphoptexter 
Narkotika har genom åren influerat flera olika genrer men kanske främst haft inflytande inom 
hiphopmusiken. Amerikanska hiphopartister som slog igenom på 1980- och 1990-talet kunde 
på nära avstånd se hur narkotikan, som hade en betydande negativ inverkan på människors 
liv, spred sig på de platser de kom ifrån. Musiken blev ett sätt för tongivande hiphopartister 
att motverka narkotikans spridning genom deras sociopolitiskt medvetna musiktexter. Sedan 
dess har narkotika varit något som präglat hiphopkulturen, om än på olika sätt genom åren 
(Inkster & Sule, 2015). Inkster och Sule (ibid.) studerar hur tendensen ser ut vad gäller sättet 
som olika narkotikatermer används i amerikanska hiphoptexter. Mot bakgrund av vetskapen 
om att hiphopen alltsedan dess uppkomst i mitten av 1970-talet frekvent har refererat till 
narkotika avser studien att undersöka på vilket sätt och varför trenderna har vuxit fram, ökat 
och minskat samt varför de är utformade som de är. Detta genom att studera frekvensen och 
vilka narkotikatermer som används i hiphoptexter över ett längre tidsspann. I studien 
användes databasen Rap Genius Rap Stats för att inhämta hiphoptexter mellan åren 1988 och 
2015. Antalet texter som användes i studien eller deras popularitet framgår inte men av texten 
framkommer det att flera av dagens mest inflytelserika hiphopartister har inkluderats. 
Författarna av studien delar in typen av narkotikatermer i två kategorier: narkotikatermer 
utefter en medicinsk benämning och narkotikatermer utifrån hur de benämns på ”gatan”. Av 
studiens resultat framgår det att de så kallade gatutermerna av narkotika använts mer frekvent 
inom hiphopmusiken än de medicinska benämningarna. Utifrån studiens resultat menar 
Inkster och Sule (ibid.) att många hiphopartisters texter faktiskt avspeglar trender av 
narkotikabruk som finns i samhället. Samtidigt betonar författarna av studien att 
hiphopartister stundom kan ha olika agendor när de reflekterar samtida narkotikatrender. 
Flertalet olika sociopolitiska, sociodemografiska och geografiska faktorer kan inverka på hur 
narkotika skildras i hiphoptexter. Studien avslutas med en uppmuntran till professionella 
utövare i allmänhet och vårdpersonal inom psykiatrin i synnerhet att studera hiphopartister 
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vars texter uppmanar till att avstå narkotika. I sin video till låten ”Death to Molly” kan 
betraktas hur dagens kanske största hiphopartist Kendrick Lamar håller en begravning 
för ”Molly”, gatuslang för drogen MDMA, även känd som ecstacy.  
 
5.6 Social mobilisering av svenska hiphopartister i förorterna 
Bredström och Dahlstedt (2002) har i en studie om svensk hiphop klarlagt hur hiphopen ofta 
används för att synliggöra ting som tidigare varit dolt och på så sätt bryta ner etablerade 
tankemönster och strukturer i samhället. Hiphopen i Sverige har således fungerat som ett 
verktyg i kampen mot maktstrukturer genom att relatera till aktuella händelser.  
     Under början av 2000-talet framkom det flera hiphopartister från svenska förorter vilka 
rappade om antirasism, jämlikhet, diskriminering men även om stolthet och solidaritet inom 
förorterna. Vidare rappade hiphopartisterna för att ändra den problematiska bilden som 
skildrades av förorterna bestående av framförallt kriminalitet, våld och droger. Förorterna 
nämndes ofta i samband med begrepp som ”betongen”, i syfte att spegla den gemenskap och 
lojalitet som fanns inom de marginaliserade områdena men även för att visa en stolthet till sitt 
bostadsområde. Studien visar att begrepp som ”djungel”, vilket kan förstås som en 
ociviliserad plats långt bort, användes som en avspelning på samhällets fördomar gentemot 
förorterna. Uttrycket nyttjades sedan för att motverka den stigmatisering som fanns av 
förorterna och människorna som bodde där. Hiphopartisterna använde förorternas särdrag 
gentemot den etablerade staden för att omvandla det som ofta ansågs som negativt till något 
positivt (Bredström & Dahlstedt, 2002). 

6. Teoretisk ram 

Ovan har redogjorts för studiens genomförande i metodavsnittet samt det aktuella 
kunskapsläget i avsnittet tidigare forskning. Nedan redovisas de teorier och begrepp som 
används för att analysera uppsatsens empiriska material. Vidare kommer även möjliga 
svagheter och förtjänster med teorierna och begreppen att diskuteras under rubriken 
Reflektioner kring teorierna. 
 
6.1 Etablerade och outsiders 
Ur empiriska studier av ett litet samhälle i England, indelat i tre bostadsområden, skapade 
Elias och Scotson (2010) teorin om etablerade och outsiders. Undersökningen, som initialt 
syftade till att finna förståelse för varför ungdomsbrottsligheten var mer utbredd i ett av 
områdena än i övriga två, kom istället att handla om relationen mellan människorna som 
befolkade de olika områdena. Trots att brottsfrekvensen, vilken tidigare varit något högre i det 
yttersta området, minskade till nästan samma nivå som i de två andra förblev bilden av platsen 
och dess invånare negativ.  
     I studien benämndes de tre olika bostadsområdena som zoner vilka ordnades numeriskt 
utifrån deras geografiska placering i förhållande till samhällets mittersta kärna. Vad som gick 
att se var att invånarna i zon 1 och 2 betraktade zon 3 och dess invånare som dåliga, samtidigt 
som de såg sig själva som mänskligt överlägsna, oavsett att det saknades grund för det. I 
själva verket hade invånarna i de olika områdena mycket gemensamt. De tillhörde samma 
samhällsklass och det fanns varken etniska- eller kulturella skillnader. Den lilla avvikelsen 
som fanns var att invånarna i zon 3 bott i samhället under en kortare tid. Ändå gick det att se 
hur invånarna i zon 1 och 2 hade intagit en maktställning som invånarna i zon 3 accepterade, 
om än motvilligt (Elias & Scotson, 2010). Elias och Scotson (ibid.) drev tesen att det var en 
starkare sammanhållning, byggd på gemensamma normer och värderingar, bland invånarna i 
zon 1 och 2 som lade grunden till denna position. Likväl var de invånarnas brist på intern 
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sammanhållning i zon 3 som bidrog till att de inte hade förmåga att göra motstånd. Elias och 
Scotson (2010) benämnde detta sociala fenomen som figurationer, dvs. två avgränsade 
grupper som befinner sig i en asymmetrisk maktrelation med varandra vari den kollektiva 
identiteten skapas gentemot den andra gruppen. Grupperna betecknades som etablerade och 
outsiders där den etablerade gruppen intar en maktposition i förhållande till gruppen 
outsiders.  

Maktställningen medförde att de etablerade hade större inflytande över närsamhällets 
institutioner och kunde därmed inta inflytelserika positioner inom arbetslivet, ett sätt att 
ytterligare befästa, och i förlängningen reproducera, gruppens hierarkiska ställning. Därtill 
nyttjade de etablerade en rad sociala kontrollmekanismer. De distanserade sig från de 
nyanlända på olika sätt. Dels genom att undvika allt socialt umgänge utöver det som var 
tvunget. Dels genom att tillskriva outsidergruppens medlemmar dåliga egenskaper medan de 
attribuerade sig själva goda egenskaper. Ett sätt som detta skedde på var att de etablerade 
tilldelade hela gruppen av outsiders icke önskvärda egenskaper som endast överensstämde 
med dess anomiska minoritet, dvs. en liten del av gruppens medlemmar. I motsats till att 
outsidergruppen definierades utifrån sin ”värsta” del betraktade de etablerade sin egen grupp 
utifrån deras mest ”exemplariska” medlemmars egenskaper, vilket betecknas som gruppens 
mest nomiska del. Sättet att kategorisera sig själva som bättre och den andra gruppen som 
sämre var av avgörande karaktär för att upprätthålla den ojämna maktbalansen. I synnerhet då 
båda grupperna tenderade att införliva den uppmålade bilden av sig själva som reell (Elias & 
Scotson, 2010). 
     Stigmatiseringen och stämplingen av outsidergruppen som sämre är på inget sätt ett unikt 
fenomen. Elias menar att sättet att betrakta detta fenomen kan användes för att studera alla 
ojämlika relationer mellan grupper som har en ömsesidig inverkan på varandra vari ett ”vi” 
och ”dem” skapas. Genom att tillämpa Elias och Scotsons begrepp figuration går det att se 
bortom stämplingen av individer utifrån deras individuella egenskaper och istället förstå hur 
sociala strukturer och ”gruppfördomar” bidrar till att skapa, cementera och reproducera en 
ojämn maktbalans mellan grupper (Elias & Scotson, 2010). Teorin om etablerade och 
outsiders kommer användas för att undersöka om det finns antydningar till ojämna 
maktrelationer i texterna som utgör föreliggande uppsats empiri. Maktrelationernas påverkan 
kan bland annat avse inflytande över resurser och arbete. Vidare kommer även teorin att 
användas för att skapa förståelse för relationen mellan Norrland och Sveriges storstäder. 
 
6.2 Territoriell stigmatisering 
Goffman (2001) förklarar begreppet stigma som icke önskvärda attribut hos en individ som 
inte sammanfaller med de förväntningar som ställs på hur individen skall vara inom ramen för 
det sociala sammanhang där individen befinner sig. Med andra ord kan det definieras som ”en 
egenskap som är djupt misskrediterande” vilken gör att individen avviker från det normala. 
Vad som anses vara normalt i samhället sker genom en socialisering med andra människor 
vilket även definierar vad som anses som avvikande. 
     Wacquant (2007) har använt Goffmans stigmatiseringsteori som utgångspunkt för att 
utveckla teorin territoriell stigmatisering. Teorin används för att förklara varför ett 
bostadsområde stigmatiseras och hur det påverkar människorna som bor där. Främst tillämpas 
teorin för att visa på skillnader i bostadsområden i och omkring städer. Wacquant (ibid.) 
belyser att individer som bor i stigmatiserade områden oftast möts av uppfattningen om att 
endast ett fåtal individer kan tänkas bo där. De marginaliserade områdena inrymmer i regel 
segregerade och fattiga människor men även etniska minoriteter. Den territoriella 
stigmatiseringen kombineras således med andra egenskaper som anses avvika från det 
normala. En flytt från området möjliggör att en individ inte längre blir stämplad som 
avvikande. Vidare argumenterar Wacquant (ibid.) att framväxten av de marginaliserade 
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områdena skapats genom att det moderna samhället är mer uppdelat avseende skillnader i 
löner och arbetsförhållanden kombinerat med en försvagad välfärd där vissa områden skiljs 
från nationella och internationella ekonomier.  
     Individerna som bor i de stigmatiserade områdena internaliserar oftast de negativa 
egenskaper som tillskrivs områdena och dess invånare. Många tar även avstånd eller skäms 
för att de bor i områdena (Wacquant, 2007). En studie gjord i Danmark visar dock att även 
motsatsen kan ske. I studien skildras hur intervjupersoner har en positiv bild av sitt område 
och ansåg att det var en bra plats att bo på samtidigt som de var medvetna om den negativa 
bilden som den dominerande gruppen tillskrev området. I vissa fall mobiliserade sig även 
människorna i området i syfte att motarbeta den territoriella stigmatiseringen som fanns av 
området där de bodde (Qvotrup & Christensen, 2012). Territoriell stigmatisering kommer 
användas för att belysa stigma kopplat till det geografiska området Norrland i syfte att skapa 
förståelse för de upplevelser som skildras i texterna samt den kontext som de utspelar sig i. 
  
6.3 Social exkludering 
Social exkludering är översättningen av det internationella begreppet social exklusion, vilket 
används inom EU för att förklara en utestängning av individer från en eller flera av samhällets 
områden. Begreppet är relativt nytt och uppkom under 1990-talet som en reaktion på de 
sociala problem som växte fram under de socioekonomiska förändringarna som skedde under 
1980-talet. Samhället blev mer kapitalistiskt vilket medförde en osäkerhet i den sociala 
sammanhållningen och många människor upplevde en stor osäkerhet inom både sociala- och 
ekonomiska områden (Bhalla & Lapeyre, 2004). Begreppet avgränsas inte enbart till enskilda 
individer utan kan även omfatta hela grupper. Social exkludering är något som sker successivt 
genom processer där det oftast börjar med ett eller två sociala problem som medverkar till att 
fler sociala problem tillkommer. Detta leder i sin tur till en social exkludering från 
samhälleliga områden som arbetsmarknad, politik och bostadsmarknaden. Vidare avser 
exkludering även utestängningen från kultur och fritidsaktiviteter. Olika sociala problem som 
påverkar deltagandet i samhällslivet kan till exempel vara arbetslöshet, funktionshinder, 
missbruk, kriminalitet, diskriminering, rasism eller ålderdom (Socialstyrelsen, 2010). De 
sociala problemen avser således inte bara materiella tillgångar utan även kvalitén på 
relationerna till samhälleliga institutioner och andra sociala relationer (Bhalla & Lapeyre, 
2004). 
     Social exkludering fokuserar bland annat på arbetslöshet men avser även den mer osäkra 
situationen kring sociala relationer i det västerländska samhället som blivit mer individuellt 
och där relationer till familjen inte är lika starka som de tidigare varit. Begreppet avser även 
välfärdsproblem samt den mer osäkra bostadsmarknaden vilken medfört mer osäkra och 
flexibla boendelösningar (Bhalla & Lapeyre, 2004). 
     Petersson et al. (2016) har gjort en sammanställning av olika definitioner av begreppet 
social exkludering vilket resulterat i en mer undersökande utgångspunkt med inriktning på 
exkluderingens uppkomst och reproducering. Denna inriktning på exkluderingsprocessen 
syftar till att undersöka hur och varför social exkludering kan ske men även vilka aktörer som 
startar och driver exkluderingsförloppet vidare. En annan avsikt med definitionen är att belysa 
strukturer och aktörer som driver processerna vilka framställer människor som ”outsiders” 
med egenskaper som gör att människor framställs som problem och/eller lever i en 
bekymmersam situation. Denna definition intresserar sig inte lika mycket för människors 
personliga egenskaper vilka särskiljer eller förenar dem med andra individer. Snarare syftar 
avgränsningen till att undersöka varför en egenskap eller socialt problem kan definieras som 
problematiskt och således föranleda en social exkludering. Det är viktigt att undersöka hur 
aktörer använder praktiker för att forma processer som leder till skapandet och reproduktionen 
av normer, strukturer och ojämlika maktförhållanden som påverkar en social exkludering i 
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samhället (Petersson et al., 2016). Det teoretiska begreppet social exkludering kommer 
användas för att belysa den kumulativa effekt som sociala problem har och därmed skapa 
förståelse för människorna som texterna avser. Vidare kommer begreppet även användas för 
att klarlägga hur negativa relationer till samhälleliga institutioner samt bristande sociala 
relationer kan kopplas till sociala problem vilket kan bidra till en social exkludering. 
 
6.4 Identitet och skam 
Lindberg (1999) definierar identitet som ”de idéer och känslor vi har om oss själva som 
individer. Det är frågan om en uppsättning föreställningar kring vem vi är i relation till oss 
själva, till andra och till de sociala system, i vilka vi ingår” (s. 71). Vidare lyfter Lindberg 
(ibid.) fram Charon (1995) som menar att olika typer av identiteter finns hos individer vilka 
framträder som mer eller mindre viktiga i olika sammanhang och under vissa skeenden av 
livet. Något som även innebär att individer iklär sig olika roller beroende på vilken roll som är 
fördelaktig eller förväntas inom ramen för den sociala kontexten. En social roll kan beskrivas 
som summan av olika föreställningar och förväntningar en individ ställs inför i en viss kontext 
i samhället. Varierande föreställningar om en själv, kan utifrån ett sociologiskt perspektiv, 
definieras som jaget. Jaget är relaterat till en individs självmedvetande, dvs. olika 
föreställningar och känslor om en själv. Samtidigt påverkas även jaget av vilken kulturell och 
social status en individ besitter. Detta innebär att sättet som andra individer i samhället ser på 
en, samt interaktionerna med dessa, påverkar synen på sig själv och i förlängningen sina 
handlingar. Hur en individ värderar sig själv är viktigt för skapandet av identiteten. Likväl är 
även sättet vi tolkar andras värderingar och förväntningar på oss själva och vårt beteende 
viktiga i denna process. Känslor av skam hos en individ kan exempelvis uppstå genom att 
individen exkluderas från ett socialt sammanhang, frekvent får höra nedvärderande 
kommentarer om att denne inte duger eller är en belastning (ibid.).   
     Identitet och sociala roller är två begrepp som är starkt förknippade med skam i det att 
skamkänslor kan ha en destruktiv inverkan på individers identitetsutveckling (Lindberg, 
1999). Lindberg (ibid.) skriver att olika typer av känslor som skapas i situationer och vid 
sociala interaktioner spelar en betydande roll för individers sätt att reflektera över sig själv 
och vilka handlingar som utförs. Att analysera individers känslor av skam kan därför vara av 
vikt för att skapa en förståelse för varför somliga upplever svårigheter vad gäller att knyta an 
till andra individer eller söker sig till nya sociala sammanhang. Utöver känslors inverkan på 
identitetsskapandet hos individer påverkar de även individers upplevelse av grupptillhörighet. 
Utifrån de egenskaper som är kopplade till skam kan sägas att jaget alltid kan relateras till 
andra människor. Våra föreställningar av hur andra ser på oss, även om de bara är 
föreställningar och inte reella, kan ge upphov till skamkänslor och en destruktiv uppfattning 
om vilka vi är och vart vi passar in. Lindberg (ibid.) framhåller hur Retzinger (1991) menar 
att sättet att hantera känslor av skam ofta är att undvika möten med andra människor. Detta 
för att individen inte vill utsätta sig för situationer där skamkänslor kan uppstå. Viktigt att 
poängtera är att känslor av skam uppkommer när en individs jag accepterar andras 
uppfattning om en själv. Då känslor av skam skapas utifrån hur en individ ser på sig själv i 
relation till andra påverkar detta i sin tur även möjligheten till att knyta sociala band till andra. 
I motsatts till känslor av skam kan en individ i interaktion med andra även uppleva känslor av 
stolthet, vilket istället kan påverka de sociala banden till andra individer på ett positivt sätt. 
Saker som kan ge upphov till känslor av stolthet hos en individ är när individen får beröm 
från sin omgivning eller när individen upplever att denne har gjort något bra.      
     De teoretiska begreppen identitet och skam har vi tagit fram efter att vi genomfört 
kodningen av texterna. Vid kodningen framkom vad vi tolkade som skamkänslor i flera olika 
texter. Vi avser att söka förståelse för hur skam kan påverka individers identitetsskapande och 
sociala relationer till sin omgivning.  
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6.5 Reflektioner kring teorierna 
En möjlig kritik gentemot användandet av territoriell stigmatisering i föreliggande uppsats är 
att teorin initialt konstruerades för att avse stigmatisering av förorter runt om i världen 
(Wacquant, 2007). Vi har i föreliggande uppsats valt att tillämpa teorin i en ny kontext, vilket 
som kan benämnas som rekontextualisering (Danermark, 2010). Samtidigt som 
rekontextualiseringen möjligtvis kan ses som problematisk kan den även medföra positiva 
aspekter. Danermark (ibid.) hävdar att processen vid rekontextualisering är viktig för 
utvecklingen av det vetenskapliga arbetet då det skapar en ny mening till redan kända 
fenomen, varför vi anser denna teori vara fruktbar för att analysera vårt empiriska material.  

Vad som eventuellt kan betraktas som en brist med social exkludering är att det inte finns 
någon entydig definition av begreppet och det kan således användas och tolkas på olika sätt 
(Petersson et al., 2016). Vi har därför läst igenom flera olika definitioner och valt två 
kompletterande definitioner som kan ses omfatta socialt arbete som ämnesområde samt skapa 
en djupare förståelse för den sociala exkluderingsprocessen. 

Elias och Scotsons (2010) teori om etablerade och outsiders framkom efter en 
undersökning av ett samhälle, alltså ett till ytan mindre begränsat område. I aktuell uppsats 
tillämpas teorin på ett större geografiskt område vilket kan försvåra distinktionen mellan, vad 
Elias och Scotson (ibid.) definierar som olika zoner, och därmed vilka människor som 
omfattas av den figurationen vi undersöker. För att tydliggöra denna uppdelning har 
landsbygder, vars befolkning vi menar utgör outsidergruppen, definierats. I denna uppsats är 
det gruppen av människor som bor i Sveriges tre storstadsområden som representerar gruppen 
etablerade i förhållande till den norrländska landsbygdsbefolkningen. Samtidigt är vi 
medvetna om att det även finns outsiders i storstadsområdena men utifrån relationen till 
människorna som bor på de norrländska landsbygderna kan de ändå förstås som etablerade i 
sammanhanget på grund av deras närhet till storstäderna och de möjligheter som det innebär.  
     Det kan kanske riktas kritik gentemot användandet av begreppen identitet och skam då vi 
använder dem utifrån artisternas föreställningar av, i vissa fall, andra individers känslor och 
föreställningar om sig själva. Dock är flera texter författade utifrån egna upplevelser och 
många av texterna följer samma mönster. Därför anser vi att de känslor och föreställningar 
som framställs i texterna kan anses vara generaliserbara på flera individer även om det såklart 
inte omfattar alla.     

 

7. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer uppsatsens resultat att redovisas för att sedan analyseras djupare 
utifrån teorierna och begreppen som utgör uppsatsen teoretiska ram tillsammans med tidigare 
forskning. Resultatet kommer att presenteras under rubriker utifrån framkomna sociala 
problem. Analysen delas in utefter rubriker och underrubriker i enlighet med de teorier som 
tillämpats på uppsatsens empiri. Texterna som utgjort uppsatsens empiri kommer att redovisas 
löpande med hänvisning till låttitel och utgivningsår. För en fullständig överblick av alla låtar 
vars texter används i uppsatsen hänvisar vi till Bilaga 1. 
 
7.1 Alkohol, narkotika och missbruk 
I hiphoptexterna uppträder både alkohol och narkotika, ofta tätt förknippat med varandra, men 
även separerat. I texterna går det skönja både ett bruk och ett missbruk av både alkohol och 
narkotika. Många gånger beskrivs narkotika som något som är ständigt närvarande på 
platserna som skildras i texterna och som artisterna kommer ifrån. Kaplan beskriver hur 
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narkotika och alkohol präglat hans uppväxt i Umeå genom raderna ”And the pot and the weed 
is allways round here. U-town [smeknamn för Umeå, förf. Anm.] is where brown 
[slanguttryck för hasch, förf. Anm.] and beer has possibly been. Cournerstones of my coming 
up” (Dirty North, 2010). I en annan text beskriver Kaplan sitt norrländska ursprung i samband 
med att han skildrar sitt bruk av olika typer av narkotika:  
 

Jag heter Kaplan och kommer från ett norrländskt land, norrländsk grabb som styr sitt liv med 
norrländsk hand. På norrländskt vis med sann norrländsk stil. Lund till Umeå, yo har norrländsk stil 
men det är holländskt weed […] Jag gömmer ryggsäcken full av buds och kristaller (Ingenting, 
2011). 

 
     Referenser till narkotika förekommer i flera av hiphoptexterna även om det inte är det 
huvudsakliga temat. Samtidigt skildras narkotikan även i en annan nutida kontext relaterat till 
Norrland. Kusten Klick beskriver en problematisk situation där narkotika är vitt utbrett och 
påverkar människors liv på ett negativt sätt vilket framställs som en masspsykos: ”de e 
smutsigt här omkring vi snackar dirty north, rubbade av pulver, aceton snubbar röker på, tittar 
man sig om kring bevittnar man en masspsykos […]” (Kallt i staden, 2014). Alkohol kopplat 
till områden beskrivs oftast negativt men förekommer även som något positivt när det brukas i 
samband med fest. Griljonären och Kalle Gracias beskriver detta med orden: ”alkohol, festa 
hårt med grabbar som äger Piteå. Jobbar som slipar på stilen har börjat slira efter Jäger och 
bira” (Lugna mä, 2014).  

I texterna går det även att se hur olika platser på Norrlands landsbygder förknippas med 
alkohol i negativa termer. Kalle Gracias skriver ”vi är småstadsfolk, med åren har man vant 
sig, men kanske därför som man alltid super skallen av sig” (Norrmalm, 2012). 
Hiphopartisten Zacke skildrar en hård uppväxt i Luleå präglad av tuffa livsförhållanden där 
alkohol blev en tillflyktsort för att komma undan vardagen och dess problem vilket skildras i 
med orden ” 3 gånger fler går in i väggen nu än vad man gjorde då, å vi såg allt inte en lugn 
sekund. Kurra med dunk [en metafor för dricka alkohol för att glömma sina problem, förf. 
Anm.], enda gången som man blunda en stund” (Torgny, 2013). På flera ställen i texterna går 
det att se hur bruket av alkohol och narkotika har övergått i ett missbruk. Kitok skriver hur 
han för varje gång han dricker alkohol närmar sig ett alkoholberoende likt sin pappa i texten 
Halleluja (2015). I texten PCP (2013) (förkortning för fencyklidin), vilken kan tolkas som en 
självbiografisk berättelse, skildrar Käp den dagliga kampen mot ett narkotikamissbruk och 
hur han och hans vän tar en överdos. Käp skriver: 

 
Han har på bordet delat en vit klump [kokain, förf. Anm.] på två. Jag får välja del, men, väljer att 
snorta min, så får hjälpa han att värma skeden, han kämpar för att hitta venen men slår det rätt, jag 
snortar halva min halva och mår så fett. Trippar sönder, men lyckas bevara lugnet här. Sitter under 
norrsken i vardagsrummet när. Han börjar skaka utan att jag fatta ett skit. Tuggade fradga, kved och 
greps av katatoni. Jag ramlade av soffan, ser mitt liv passera förbi. Han syster står över mig och 
skriker i panik. 

 
Vidare i samma text framställer Käp hur han själv, efter en sjukhusvistelse på grund av en 
narkotikaöverdos, direkt söker sig tillbaka till en missbruksmiljö och återfaller i 
narkotika: ”blir utsläppt, försvinner, alla undrar vart. Jag tar mig till första bästa pundarkvart. 
Jag satte mig ner, sa inte ett ord. Fyllde upp bongen till kanten och dog. Pilla fram nå piller ur 
askan, cocillana i flaskan”. 
 
7.2 Ensamhet 
Ett annat socialt problem som framträder i texterna är ensamhet, ofta direkt relaterat till 
alkohol. I texten Torgny, som nämnts i ovanstående text, beskriver Zacke vidare hur en 
alkoholmissbrukare, boende i samma område som han och hans familj, avlider utan att någon 
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noterar det förrän odören från den döda kroppen sprider sig i hela huset: ”Va händer Torgny, 
vi har inte sett dig sen i mars nu å det stank i hela 8Bs trapphus”. I likhet med Zacke beskriver 
även hiphopartisten och aktivisten Maxida Märak alkohol kopplat till ensamhet:  
 

His eyes were red, his hopes were dead. And the wine was runnin’ low. And the old man came home 

from the forest. His tears fell on the sidewalk. As he stumbled in the street. A dozen faces stopped 
to stare. But no one stopped to speak. For his castle was a hallway and the bottle was his friend […] 
And to an old forgotten soldier the dawn will come no more (Home from the forrest, 2014). 
 

I ovanstående textrader skildrar Maxida Märak en ensam man som arbetar i skogen som 
befinner sig i samhällets periferi vars enda vän är alkoholen. Av texten framgår att mannen 
som lever sitt liv i ensamhet även dör utan någon vid sin sida. I texterna skildras ensamhet på 
olika sätt. Ett centralt tema som framkom i texterna, vilket vi senare kommer att ta upp, är den 
tilltagande avbefolkningen på Norrlands landsbygder. Zacke redogör för konsekvenserna av 
att lämna sitt ursprung och familj för att flytta till Stockholm: ” Och vi sa "du gör väl som du 
känner". Men får vi fråga, vems pappa, vems mamma? Ja du verkar tycka de okej att ba 
lämna folk ensamma” (Över bron, 2016).   
 
7.3 Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är något som ligger latent i flertalet texter, bland annat i samband med att 
artisterna skildrar bruk av droger och ensamhet. Dock finns det flera texter där psykisk ohälsa 
uttrycks mer explicit och då kopplat till den geografiska platsen. Kalle Gracias skriver om hur 
rådande förhållanden i Norrland påverkar dess befolknings mentala hälsa och hur alkohol kan 
fungera som ett botemedel mot destruktiva tankar:  
 

Jag känner kustens vindar, hur dom blåser, men tack och lov så blir skinnet bara hårdare med åren. 
Jag ser hur staden blöder samma blod som rinner i mina ådror. Men mänskligheten tinar nog sakta 
men säkert fram med våren. Men lugn, norra delen är kvar och dom funderar säkert hur vi fungerar 
mentalt. Destruktiva tankar sköljs ner med ett glas (Norrmalm, 2012).  

 
I en annan text relateras psykisk ohälsa direkt till narkotika. Käp beskriver om känslorna som 
han tampas med efter att ha vaknat upp efter att ha tagit en överdos: ” Fan dog jag inte för? ett 
straff att leva. Vill inte känna känslor, aldrig mera” (PCP, 2013). Känslan av att inte vilja leva 
är ett återkommande tema kopplat till psykisk ohälsa och framkommer i en text av Johan 
Alanders. I texten skildrar Johan Alander hur en vän till honom sett självmord som en sista 
utväg från sin psykiska ohälsa: ”och vissa väljer sista vägen ut. Rest in peace Tommy, hoppas 
du mår bättre nu” (Vägen hit, 2016). Den psykiska ohälsan skildras på olika sätt. Kitok 
beskriver sig själv och sina känslor i enligt följande: ”Jag är psykotisk, drivis, instäng på 
livstid i en cell med mig själv” (Halleluja, 2015).  
 
7.4 Socioekonomiska missförhållanden 
I en stor andel av texterna skildras socioekonomiska missförhållanden som ett socialt 
problem. I texterna har vi upptäckt att det främst skildras på två olika sätt vilka vi har delat in 
i socioekonomiska missförhållanden kopplade till arbetslöshet, samt kopplat till begränsade 
ekonomiska resurser. Vad gäller båda dessa teman som framkom går att se att de ofta 
framträder inom kontexten för den geografiska platsen som skildras. Småstadens 
förutsättningar är något som beskrivs inverka på möjligheterna till att få tag i ett arbete bland 
invånarna. Zacke skildrar detta i sin text Småstadsblues (2010): ” småstadsblues, mitt liv är 
fullt utav stämplar och kassakort, småstadsblues, om ni är som mig och bor där ingen annan 
bor”. Arbetslösheten bland invånare på landsbygderna kan ses påverka relationerna till 
myndigheter, framförallt till Arbetsförmedlingen. Vidare i samma text beskriver Zacke 
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skammen som är förknippad med arbetslösheten och föraktet mot 
Arbetsförmedlingen: ”arbetsförmedlingen är djävulen, inga överdrifter, men det är där vi 
säljer själen på kassakort med underskrifter, rapportera nederlagen dagligen, så förvandlas du 
snart till en inventarie på ams”. Samtidigt skildras hur arbetslöshetskassan är något som får de 
arbetslösa individerna att gå runt ekonomiskt: ” Inga jobb, det känner fattigkussen [en metafor 
för invånare på landsbygder, förf. Anm.]. Kör alfa-kassen, det är bara att stämpla upp den”.  

Även i temat begränsade ekonomiska resurser framträder, som ovan nämnt, platsen vara 
central, vilket dels kan läsas mellan raderna, dels uttrycks mer explicit. I texten Laplabama 
(2014) skildrar Erk de ekonomiska levnadsförhållandena som framträder bland Norrlands 
landsbygder i raderna: ” Tre renar på bröstet [en referens till Umeås stadsvapen, förf. Anm.], 
två stenar i bröstet. En sedel i börsen, bygden gles in från fönstret”. Skillnaderna i de 
ekonomiska förutsättningarna mellan storstäder i Sverige och Norrlands landsbygder 
beskriver Zacke i låten Över bron (2016) med orden: ” Ville hellre va i deras elfenbenstorn än 
att va på någon jävla fattig plats där vi bor”. Fattigdom beskrivs som något som varit 
närvarande under uppväxten på flera håll i texterna vilket manifesteras i Zackes texter Torgny 
och Ohojaja. I texten Torgny (2013) skriver Zacke om hur föräldrars ekonomiska 
förutsättningar påverkade uppväxtförhållandena: ” Svångremmen åt, och så fick dom alla ta 
spjärn. Föräldrarna fick leta röda lappar på affärn”. Vidare i samma text skriver Zacke ”å vi 
blev rikast i världen de gånger vi fick panta”, vilket kan tänkas spegla föräldrarnas 
ekonomiska förutsättningar och vad det innebar för barnen. Något som även framkommer i 
texten Ohojaja (2016): ”Inget pålägg, bara hårt bröd med örtsalt. Vet vad soc-tantens alla barn 
heter i förnamn. Så om pengar är tid är nog alla här i kring med sin tomma börs rik”. De 
begränsade ekonomiska förutsättningarna som individer erfar under uppväxten är något som 
påverkar även senare i livet. Zacke skriver: ”Vadå skaffa lån utan cash hos föräldrar. Baby 
vadå skaffa barn i svart andrahandslägga” (Sparka upp, 2016).  
 
7.5 Kriminalitet 
På förhand trodde vi att kriminalitet, som i denna uppsats inte omfattar bruk av narkotika, 
skulle skildras mer frekvent i texterna än vad som framkom. Dock framställs olika typer av 
kriminalitet i texterna och attityderna till det varierar mellan att vara positiv och negativ. Ett 
exempel där kriminalitet beskrivs som positivt kan hämtas ur Trainspotters låt FTP (2016) 
vilken skildrar hur medlemmarna ur gruppen för en ständig kamp mot polis och vaktbolag för 
att kunna ägna sig åt graffiti, något som juridiskt betraktas som skadegörelse, men som är en 
del av hiphopkulturen. I texten skriver Erk och Kaplan: “Fuck CSG [ett vaktbolag, förf. 
Amn.], fuck the police, fuck the law. Everyone knows that graffiti can't be stopped”. Det finns 
även texter där kriminalitet förvisso framställs i positiva ordalag men samtidigt rättfärdigas 
som en nödvändighet. Käp beskriver hur försäljningen av narkotika sker för att finansiera sitt 
eget missbruk: ” Men måste finansiera mitt eget beroende […] Räknar sedlar kramar om 
profiten i bagen. Less på dealsen, och cashen, weedet och haschet […] ” (PCP, 2013). Även 
Zacke skriver om distribuering av narkotika vilket rättfärdigas då han menar att 
välfärdssystemet inte fungerar. En annan intressant aspekt av samma text är att Zacke 
jämställer den lokala delikatessen löjrom med narkotika vilket kan tolkas som ett sätt att 
skriva fram att det finns saker av värde som människor vill åt, även i Norrland: ”Kolla 
handläggarn jag är hur driftig som helst. För om systemet inte funkar får man fixa det själv. 
På kilon eller hekton eller gram få ett bra pris. På kakor från Marocko eller löjrom från Kalix” 
(Ohojaja, 2016). Kriminaliteten som framställs som negativt är främst våld och den glorifieras 
inte på något sätt av artisterna. Kusten klick skriver om det utbredda våldet som finns i 
krogmiljöer i deras hemstad Piteå: ”Det är inte ens roligt, krogfight på krogfight, nån flaska 
nån i skallen, nån har blodiga knogar, Fuck it” (Kallt i staden, 2014). Även Johan Alanders 
skildrar våldet i texten Vägen hit (2016): ”En vän miste nästan livet, fick en kniv i lungan”.  
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7.6 Rasism 
I likhet med kriminalitet var rasism något som förekom i mindre omfattning än vad vi på 
förhand förutspådde. Endast en artist av de som innefattas i materialet skildrar detta sociala 
problem på ett tydligt sätt. Zacke beskriver motsättningen mellan ”raggare” med rasistiska 
åsikter och den grupp som han själv tillhörde med raderna: ”Raggare med sydstatsflaggor, det 
blir slagsmål. Torshammare runt halsen, vi bara fuck dem” (Rondellen, 2016). Rasismen är 
även något som Zacke belyser i låten Sparka upp (2016) där hans marockanska ursprung har 
varit något han ibland behövt dölja under sin uppväxt i Luleå för att inte hamna i problem: 
”Kanske talar lite tyst om mitt marockanska arv man vet aldrig vem som lyssnar”. Erk 
skildrar främlingsfientlighet på ett annat sätt när han påvisar den svenska statens rasism mot 
den samiska befolkningen genom att referera till det rasbiologiska institutet: ”Sorry 
Röbroskolan. Ni lärd mig noll om kulturen, nåjden, kolten o djuren, naturen, noll våld, noll 
om institutet” (Brev från kolonien, 2017). Även om Erk redogör för något som ligger tillbaka 
i tiden kan det faktum att han tar upp det i sin text indikera att problemet med rasismen mot 
samerna upplevs som aktuellt än idag. 

8. Social exkludering 

8.1 Missbruk, ensamhet och psykisk ohälsa 
Resultaten i föreliggande uppsats visar på en stor variation i olika typer av sociala problem på 
Norrlands landsbygder som skildras i hiphoptexter. Det går dock att se att vissa sociala 
problem omnämns och beskrivs mer frekvent och målande än andra. Ett socialt problem som 
framkom på ett tydligt sätt i flertalet av texterna är individers problematiska förhållande till 
alkohol som många gånger övergått, eller riskerar att övergå, i ett missbruk. Bruket av alkohol 
kopplas ofta till de geografiska platserna där artisterna bor eller är uppväxta på. Platserna 
utmålas i flera texter som mörka och alkoholbruket som ett destruktivt sätt att hantera 
situationen. Detta står i motsats till Herds (2014) studie vilken påvisar att alkohol är något 
som ideligen glorifieras i amerikanska hiphoptexter och förknippas med glamourösa miljöer. I 
texterna som vi har studerat har det förvisso förekommit att alkohol förknippas med fest. 
Likväl framställs alkohol mer frekvent i negativa ordalag i förhållande till landsbygdernas 
tuffa miljö som artisterna upplever.  

En individs sociala problem är ofta den utlösande faktorn till att individen ackumulerar 
flera sociala problem. Således kan ett eller två sociala problem vara början på en social 
exkluderingsprocess då de tenderar att ha en kumulativ effekt (Socialstyrelsen, 2010). 
Individer som befinner sig i den sociala exkluderingsprocessen eller som redan kan anses vara 
socialt exkluderade är något som förekommer i en rad olika texter. Två sociala problem som 
vi identifierat som tätt sammankopplade med varandra är missbruk av alkohol och ensamhet. 
Maxida Märak skildrar en berättelse om en man som arbetar ensam i skogen och saknar 
sociala relationer där alkoholen framställs som hans enda vän. Mannen dör sedermera ensam i 
sitt hus. I berättelsen redogörs för hur mannen går ensam på gatan. Människor runt om tittar 
på honom utan att säga något, trots att de uppfattar att han mår dåligt. Texten kan indikera en 
bristande social sammanhållning på den landsbygden där mannen bor. He och Ye (2014) 
belyser hur urbaniseringen har inneburit förändringar på landsbygder i Kina vilket har 
resulterat i en sämre sammanhållning mellan individerna som bor där. Zacke skriver om sina 
minnen av en alkoholiserad man som bodde i hans område under sin uppväxt i texten Torgny 
(2013). I en intervju berättar Zacke hur Torgny var en snäll man som var uppskattad bland 
barnen i kvarteret (Magnusson, 2013). Sitt fina anseende bland barnen till trots dör Torgny 
ensam i sin lägenhet och där han i brist på sociala kontaktar inte påträffas förrän hans döda 
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kropp börjar lukta. Berättelsen om Torgny har flera likheter med mannen i Maxida Märaks 
text. Båda dessa män led av ett alkoholmissbruk men även av ett bristfälligt socialt nätverk.  

He och Ye (2014) beskriver att urbaniseringen som skett i Kina har medfört att en stor 
andel av landsbygdernas yngre individer har sökt sig in mot landets största städer där 
arbetstillfällena finns. De demografiska förändringarna har bidragit till negativa konsekvenser 
för de som bor kvar på landsbygderna ur flera avseenden. Utöver att urbaniseringen påverkar 
sammanhållningen bland landsbygdernas invånare påverkas även sammanhållningen inom 
familjerna som bor kvar. Zacke problematiserar konsekvenserna av att de norrländska 
landsbygdernas yngre befolkning flyttar till Stockholm: ”Och vi sa "du gör väl som du 
känner". Men får vi fråga, vems pappa, vems mamma. Ja du verkar tycka de okej att ba lämna 
folk ensamma” (Över bron, 2016). Texten kan tolkas som att avbefolkningen har bidragit till 
en sämre sammanhållning på landsbygderna men indikerar även att det finns brister i 
välfärden som gör att familjemedlemmarna även fyller en viktig funktion för de äldres sociala 
situation, utöver att det finns en känslomässig aspekt. Avbefolkningen av yngre individer på 
landsbygderna i Norrland har gjort att flera kommuner har svårt att klara sina 
välfärdsåtaganden på grund av lägre skatteinkomster (Regeringen, 2016). Att 
familjesituationen har en stark inverkan på sociala problem framgår av flera texter, även om 
familjekonstellationen är intakt. Kitok beskriver sin uppväxt i en splittrad familj i låten: 
”Bortskämd av mamma, bortglömd av pappa” (Premium gold, 2015). I en annan av sina 
texter beskriver Kitok mer djupgående konsekvenserna av sin bristfälliga relation till sin 
pappa: ”För varje fylla jag tar sjunker jag ner längre ner i flaskan. Jag börjar ju för fan se ut 
som min jävla farsa” (Halleluja, 2015). Kitok skildrar ett begynnande missbruk av alkohol 
vilket han själv härleder till sin pappa. Tidigare forskning påvisar att det finns särskilt 
påtagliga riskfaktorer bland ungdomar på landsbygder, även om detta även förekommer bland 
ungdomar i städer, vad gäller att utveckla ett alkoholmissbruk och överhuvudtaget ett 
avvikande beteende kopplat till en dysfunktionell relation mellan föräldrarna (Ceccato & 
Dolmén, 2011; Monnat & Rigg, 2016). Det teoretiska begreppet social exkludering, som kan 
användas för att förklara en social utestängning av individer från olika samhällsområden, 
omfattar sociala problem men även kvalitén på sociala relationer (Bhalla & Lapeyre, 2004). I 
texterna ovan skildras sociala problem men även en avsaknad av-, eller bristande kvalité på 
sociala relationer. Texterna visar hur en bristande kvalité på sociala relationer kan vara 
begynnelsen till ett socialt problem vilket sammanfaller med vad tidigare forskning visar (se 
Ceccato & Dolmén, 2011). Samtidigt påvisas även hur en avsaknad av sociala relationer 
bidrar till en social exkludering vilket får konsekvenserna att ingen i ens närhet fångar upp 
och hjälper en innan det är för sent. Dock är sociala relationer inte en garanti för att motverka 
sociala problem. I texten PCP skriver Käp om hur han tar en överdos av narkotika och senare 
vaknar upp i en sjukhussäng med sin familj runt sig. Käp skildrar hur han har 
självmordstankar och vill komma ifrån sin familj. Det som beskrivs i texten visar dels hur det 
sociala problemet narkotikamissbruk kan leda till ett nytt, psykisk ohälsa, dvs. sociala 
problems kumulativa effekt, samtidigt som sociala relationer inte alltid fungerar för att 
motverka de sociala problemen. Vidare i texten framkommer att Käp lämnar sjukhusets 
trygga miljö och beger sig till närmsta, vad han beskriver som pundarkvart, vilket kan ses som 
en riskmiljö och att han lever ett liv i social exkludering.    
 
8.2 Ekonomi och arbetslöshet 
Att socioekonomiska förhållanden spelar en betydande roll för individers sociala situation, om 
än på olika sätt och i olika grad, är sedan tidigare känt. Brister i socioekonomiska 
förhållanden, exempelvis arbetslöshet, fattigdom, och psykisk ohälsa, kan kopplas både till ett 
kriminellt beteende och till missbruk av olika typer av substanser (Ceccato & Dolmén, 2011; 
Polisen, 2017). I en studie som undersöker missbruk bland ungdomar på landsbygder i 
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förhållande till ungdomar i städer visar resultatet att ungdomar boende på landsbygder löper 
en avsevärd högre risk att utveckla ett missbruk än ungdomar i städer. En betydande 
bidragande faktor till detta var att landsbygdernas ungdomar i regel kom från familjer som 
levde under sämre ekonomiska förhållanden och i högre grad uppbar stöd av samhället 
(Monnat & Rigg, 2016). De socioekonomiska missförhållandena som Monnat och Rigg 
(ibid.) belyser skildras även i flertalet texter vars berättelser utspelas i en miljö som präglas av 
en förekomst av flertalet sociala problem med koppling till ekonomiska resurser. I flera av 
Zackes texter förmedlar han bilden av en utbredd arbetslöshet som präglar de norrländska 
landsbygderna: ”Glada 80-talet slut, det är sånt som händer. Bildt sa stålbad, varsel på 
stålverket. Minister Persson sa ordning i finanser. Fick ny skola, vi fick dubbelt så stora 
klasser” (Torgny, 2013).  

Arbetslösheten som benämns i flera texter kan förstås utifrån att företag på landsbygder 
har svårt att konkurrera med företag i storstäder och således tvingas stänga sin verksamhet, 
alternativt flytta till städerna för att överhuvudtaget överleva ekonomiskt. En orsak till 
konkurrenssvårigheterna för företag på landsbygder är att Sveriges arbetsmarknad till stor del 
förändrats från industriarbete till tjänste- och kunskapssektorer (Regeringen, 2016; 
Tillväxtanalys, 2016), vilket Zacke hänvisar till i föregående citat. Dessa arbeten kräver oftast 
utbildad personal och närhet till andra företag och marknader. Som tidigare nämnts söker sig 
ungdomar frekvent från landsbygder till storstäder i jakt på just utbildning och arbete, en 
arbetskraft som sällan återvänder då de flesta företag och därmed även arbetstillfällena 
framförallt finns i storstäderna (Regeringen, 2016). Då närheten till andra företag är en viktig 
faktor i ett företags framgångar är det stora geografiska avståndet mellan landsbygder i 
Norrland, men framförallt mellan landsbygderna och storstäderna, en avgörande och 
förklarande faktor för att förstå arbetslösheten på Norrlands landsbygder. Hiphopartisterna 
som omfattas av föreliggande uppsats kommer från olika landsbygder i Norrland och av deras 
texter framgår att de delar känslan av att vara socialt isolerade från resten av Sverige. I texten 
Sista utposten (2015) skriver Kitok: ”men om man är född i Jokkmokk så ligger världen långt 
bort”. I låten Samma himmel skriver Luleå-rapparen Belleboy att han ”växte upp i glesbygden 
långt ifrån allt” vilket han följer upp med raderna: ”Målet är högst upp, alla taggar dit”. Något 
som anspelar på viljan att ta sig ifrån platsen han bor på i brist på möjligheter.  

Kommunernas begränsade ekonomiska förutsättningar i kombination med deras 
geografiska läge på Norrlands landsbygder verkar, utifrån vad som framkommer i flera texter, 
avspegla sig i utbudet av fritidsaktiviteter för landsbygdernas ungdomar. Detta av olika 
anledningar. En försvagad ekonomi inom familjer kan göra det svårt att erbjuda sina barn att 
delta i fritidsaktiviteter som innebär kostnader. Föräldrarnas sociala problem kan påverka 
barnens möjlighet till deltagande i fritidsaktiviteter och är således en bidragande faktor till att 
barnen riskerar att bli socialt exkluderade. Samtidigt kan en kommun med begränsade 
resurser ha svårt att finansiera fritidsaktiviteter som är gratis för barn och ungdomar. Det 
teoretiska begreppet social exkludering rymmer en utestängning av individer från kultur och 
fritidsaktiviteter (Socialstyrelsen, 2010). Zacke anspelar på tristessen det innebär att leva på 
landsbygderna: ”Det brukar ju inte hända mycket i den där staden, samma samma saker varje 
dag man blir ju nästan galen” (Småstadsblues, 2010). Erk skriver om hur det norrländska 
kollektivet Random Bastards, vilket han själv är en del av, anklagas att få ungdomar att 
använda narkotika genom sina låttexter. Något som han själv menar är resultatet av bristen på 
fritidsaktiviteter: ”Dom säger RB [förkortning för Random Bastards, förf. Anm.] får kidsen 
att röka på mer men dom har inget att göra alls. Kan ni försöka förstå det?”. Tidigare 
forskning visar att socioekonomiska missförhållanden, vilket är vanligare i familjer på 
landsbygder än i städer, är en viktig faktor till att barn utvecklar ett narkotikamissbruk 
(Ceccato & Dolmén, 2011; Monnat & Rigg, 2016). Något som stödjer att negativa 
socioekonomiska förhållanden kan vara en faktor som tillsammans med brist på 
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fritidsaktiviteter kan tänkas, precis som Erk skriver, påverka ett bruk av narkotika. Med andra 
ord torde det vara de socioekonomiska förutsättningarna snarare hiphopmusiken som 
produceras på landsbygderna som är avgörande för om en ungdom börjar bruka narkotika. 
Förvisso visar forskning på att sårbara grupper som ungdomar ofta konsumerar hiphopmusik 
vilket kan påverka deras syn på det som skildras i texterna (Herd, 2014). Inkster och Sule 
(2015) menar dock att det finns två olika sätt som narkotika skildras på i hiphoptexter, dels 
genom att benämna narkotikan vid olika slangord, dels genom deras medicinska benämning. 
Hur narkotikan benämns har ofta att göra med textens inställning till narkotikan och vilken 
agenda som artisten har. I vissa texter i denna uppsats skildras olika typer av narkotika som 
normaliserat och olika gatusläng används. Likväl skildras även narkotikans negativa 
konsekvenser i somliga texter och narkotikan benämns utefter dess medicinska termer. I låten 
PCP (2013), som i sin helhet handlar om hur artisten Käp vill komma ifrån narkotika, skildras 
till en början narkotikan med gatuslang, något som kan tänkas spegla en viss ambivalens. 
Senare i texten beskrivs hur Käp tagit en överdos och ligger på sjukhus. I texten ändras då 
benämningen på narkotikan från slangord till dess medicinska termer vilket då kan tänkas 
spegla en mer allvarsam bild av narkotikan och dess konsekvenser. Samtidigt som artisterna 
alltså rappar på ett normaliserande vis om narkotika kan det även skönjas hur de är 
ansvarsfulla och påvisar negativa konsekvenser av ett bruk. Medvetenheten av texternas 
påverkan är extra viktigt med tanke på att hiphopmusik ofta konsumeras av sårbara grupper 
och därför bör artisterna ta ett ansvar för den bilden de förmedlar (Herd, 2014). 
     Av de sociala problemen som har framkommit i de texter som innefattas i denna uppsats 
kan konstateras att de uppvisar många likheter med vilka sociala problem som skildras inom 
hiphop i tidigare forskningsstudier. Vad som är intressant är att detta även gäller en studie 
som undersökte sociala problem inom afrikansk hiphop där bland annat fattigdom och 
arbetslöshet sammanföll med resultaten av denna uppsats, men även brister av socialt stöd i 
omgivningen. Dessa sociala problem sågs främst som ett resultat av att företag som erbjöd 
arbetstillfällen koncentrerades allt mer till storstäder vilket medförde en tilltagande 
urbanisering i de afrikanska länderna Tanzania och Ghana. Urbaniseringen innebar att en stor 
andel av landets befolkning begav sig mot storstäderna (Clark, 2012), likt vad som skett på de 
norrländska landsbygderna. De afrikanska hiphopartisterna synliggör en rad samhälleliga 
strukturer som bakomliggande faktorer för varför olika sociala problem har uppkommit i 
länderna. Även Bredström och Dahlstedts (2002) studie visar de på hur hiphopen från svenska 
förorter använts för att synliggöra etablerade tankemönster och samhällsstrukturer i syfte att 
skapa sociala förändringar. Att synliggöra sådana strukturer och tankemönster går väl ihop 
med Petersson et al. (2016) definition av det teoretiska begreppet social exkludering. 
Begreppet framhåller att sättet som olika aktörer framställer människor som ”outsiders” är en 
starkt bidragande faktor som driver processen mot att individer exkluderas från olika 
samhällsområden framåt. Sådana etablerade tankemönster och samhällsstrukturer kan skönjas 
i flera texter från norrländska hiphopartister. Zacke skriver: ”Arbetsförmedlingen är djävulen, 
inga överdrifter men det är där vi säljer själen på kassakort med underskrifter, rapportera 
nederlagen dagligen så förvandlas du snart till en inventarie på ams” (Småstadsblues, 2010). 
Arbetsförmedlingen kan, utifrån denna text, ses som en aktör i framställningen av en individ 
som ”outsider” genom kraven för att få ekonomisk ersättning. I texten går det även att urskilja 
vilka känslor som framkallas av att behöva redovisa sina tillkortakommanden. Dessa känslor 
kan anses bidra till att en individ upplever sig som en ”outsider” och är därmed en del i en 
process mot social exkludering. I låten Ohojaja (2016) beskriver Zacke stämplingen som 
medförs individerna som uppbär ekonomiskt stöd från samhället i raderna: ”så behåll era 
häxjaktscash. Ingen av oss vill ha dem för att bli mätta och bekväm”. Trots att han tidigare i 
samma text skildrar svåra levnadsförhållanden beskriver han i denna textrad att människor 
inte vill ha pengarna som myndigheten erbjuder. Detta kan förstås genom att pengarna gör att 
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individer känner sig ”jagade” av myndigheten som betalat ut dem. Det ekonomiska stödet 
medför således en viss förpliktelse gentemot myndigheten och individen hamnar därför i en 
beroendeställning där den ofrivilliga relationen till myndigheten gör att individen uppfattas 
som en ”outsider”. Vad som kan ses som problematiskt är att myndigheter vars syfte 
egentligen är att stödja och hjälpa människor istället kan var en bidragande orsak till att driva 
exkluderingsförloppet vidare genom att deras insatser bidrar till att stämpla individer 
som ”outsiders”. Av texterna går att se att bilden som av en ”outsider” är något som riskerar 
att internaliseras av individerna själva.  

9. Etablerade och outsiders 

I följande två avsnitt, vilka omfattar analys utifrån teorierna om etablerade och outsiders samt 
territoriell stigmatisering, kommer de norrländska landsbygderna främst att benämnas som 
Norrland. Detta då tidigare forskning belyser att alla norrländska kommuner och dess 
invånare ofta klumpas samman i fördomar riktade mot dem. En annan anledning till detta som 
vi vill påminna om är vår definition av landsbygder där glesbygder såväl som städer i 
Norrland kan anses vara landsbygder då de inte tillhör den ”moderna staden” vilket utgörs av 
Sveriges storstäder med Stockholm som främsta representant.  
     Nedan ämnar vi att analysera kontexten som sociala problemen har uppkommit och 
reproduceras inom ramen för. Vi menar att det är av vikt att förstå omständigheterna för att på 
så sätt nå en djupare förståelse av människorna och de sociala problemen finns på Norrlands 
landsbygder. I arbetet med texterna framkom det tydliga mönster, vilka inte kan definieras 
som sociala problem, men som tycktes ha en stor inverkan på artisternas utsagor och 
framfördes ofta i ett sammanhang där sociala problem nämndes. För en närmare analys av 
dessa mönster kommer vi att utgå från teorierna etablerade och outsiders och territoriell 
stigmatisering. 

Ett nyckelbegrepp i Elias och Scotsons (2010) teori etablerade och outsiders är figuration. 
En figuration kan beskrivas som två avgränsade grupper som befinner sig i en asymmetrisk 
maktrelation med varandra vari den kollektiva identiteten skapas gentemot den andra 
gruppen. Ett teoretiskt begrepp vi ämnar tillämpa för att förstå relationen mellan människor på 
Norrlands landsbygder, vilka vi betecknar som outsiders, i förhållande till Sveriges tre 
storstadsområden vars människor bildar gruppen etablerade. Även i texterna har det frekvent 
framkommit att artisterna definierar sig själva och Norrlands befolkning i en underlägsen 
maktställning i förhållande till framförallt Stockholm och svenska staten. Kalle Gracias 
skriver: ”Så om nu jorden ska gå under i år så vill jag att du förstår att Norrland alltid kommer 
slå underifrån” (Tvåtusentolv, 2012). Norrland och dess befolkning har historisk sett befunnit 
sig i en undergiven maktrelation till övriga delar av Sverige. Redan för 400 år sedan 
koloniserades Norrland av Sveriges mittersta och nedre regioner i syfte att skapa en starkare 
nationell sammanhållning. I samband med koloniseringen startades även en konflikt med 
platsens urbefolkning samerna vilket präglar relationen och människorna som bor i Norrland 
än idag (Eriksson, 2010). Kitok sätter ord på detta i med raderna: ”vart jag än går med 
fyrahundra års förtryck i mitt blodomlopp är det viktigt att vi håller ihop fast vi skiljer oss åt” 
(Premium gold, 2015). Att detta präglar den norrländska befolkningens ställning i relation till 
storstäder än idag kan eventuellt förklaras utifrån att det som i grund och botten skapar, 
befäster och cementerar denna asymmetriska maktrelation mellan grupper är graden av 
inflytande i samhällets institutioner för att kunna inta inflytelserika positioner (Elias & 
Scotson, 2010). Statistik från 2015 visar att det finns cirka 105 000 fler statliga arbetstillfällen 
i de län vilka omfattar storstadsregionerna än i Norrlands tre största län tillsammans 
(Statskontoret, 2016). Redan här kan skönjas hur människor boende i Sveriges 
storstadsområden har större möjlighet till inflytande i samhällets olika institutioner vilket i sin 
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tur påvisar den norrländska befolkningens underlägsenhet vad gäller inflytande via statliga 
institutioner. Den ojämlika maktobalansen omfattar även inflytandet avseende Norrlands egna 
resurser av olika slag, exempelvis naturtillgångar och mark. Erk skildrar detta i sin text Brev 
från kolonien (2017): ”Redan här har vi en diskrepans. En ren konflikt om ren, vilt o malm. 
Äre inte vindkraft äre tvist om fiskevatten och kraftverkens vinst på dammen”.  

En pågående konflikt som är ständigt aktuell rör gruvindustrins varande i Norrland. Rätten 
att bruka marker för att bryta järnmalm är något som ställer de människor som bor på 
platserna mot stora multinationella gruvbolag. Etablering av nya gruvor runt om i Norrland 
vållar stor skada för befolkningen, både ekonomiskt och miljömässigt (Johansson, 2016). 
Artisten Maxida Märak är uppvuxen i Jokkmokk, en plats där gruvkonflikten är ständigt 
närvarande och ett överhängande hot mot bland annat samernas renskötsel. Uppväxten i 
Jokkmokk är något som avspeglas i hennes musikaliska gärningar och aktivism. I texten 
Andas skriver Maxida Märak:  
 

Död mark fångar inga fotspår, fuck deras väljare, stjärnorna blir färre. Dom tar det vi ser som reliker, 
dom sa att dom inte känner skuld. Jag sa att jag har mina principer, jag svär dom går före allt guld. 
Dom går före allt guld, ah dom tog vårt guld, andas för att inte falla. Faller en faller alla (Andas, 
2017). 

 
I en intervju beskriver Maxida Märak: 
 

Idag sker omkring tusen gruvprospekteringar runt om i Sverige. De allra flesta sker på våra, 
samernas, traditionella marker. Sverige lyfter gärna hur illa andra länder behandlar sina urfolk och 
hur deras politiker gör intrång och exploaterar deras marker, men svenska politiker talar väldigt tyst 
om att exakt samma sak sker här. Våra överklaganden avslås. Våra protester ignoreras. Våra röster 
hörs inte (Backman & Waesteson, 2017) 

 
Den rådande konflikten mellan samer och den svenska staten som Maxida diskuterar i citatet 
ovan belyses även i flera av hennes texter vilka är skrivna på engelska. Att engelska används 
som språk kan förstås som att hon vill få större spridning på texterna. Dels för att belysa den 
svenska statens förtryck av samer. Dels för att liknande problematik kan skönjas i andra 
länder runt om i världen. Exempel på detta lyfts i följande textcitat:  

 
I was born on this mountain a long time ago. Before they knocked down the timber and strip-mined the coal 
(The Mountain, 2014).  

 
Well, they took everything that she gave, now they’re gone. But I’ll die on this mountain, this mountain’s my 
home (The Mountain, 2014). 

 
Now they cut down the timber, left the hills in a shrouda low, mournful sound abides in the ground where the 
woods once stood silent and proud (East of the mountain, 2014). 

 
Now a cold rain is falling from a colorless sky on a land primed in grey with just hard rocks and clay, I hang my 
head down and I cry (East of the mountain, 2014). 
 
Beland Lindahl et al (2016) har studerat gruvindustrin i Norrland och aktörerna i områdets 
inställning. Resultatet visade att svensk gruvpolitik, via en centraliserad myndighet långt ifrån 
berörda områden, präglas av en positiv inställning gentemot gruvbrytning i Norrland. De stora 
multinationella gruvbolagens gruvbrytning stöds ofta av andra inflytelserika statliga 
myndigheter samt betydelsefulla gruvpositiva aktörer på regional- och lokalnivå. Att politiken 
som förs gynnar gruvindustrin och gruvpositiva aktörer påvisar ett begränsat inflytande hos 
motståndarna till gruvindustrin i allmänhet och den samiska befolkningen i synnerhet, samt 
manifesterar deras kollektiva position som outsiders (Elias & Scotson, 2010).  
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Grunden i Elias och Scotsons (2010) teori är deras tes om att en starkare sammanhållning, 
vilken främst utgörs av gemensamma normer och värderingar, är grundläggande för att skapa, 
befästa och reproducera en grupps maktposition som etablerade. Samtidigt är det en bristande 
sammanhållning inom en outsidergrupp som bidrar till att de inte har förmåga att göra 
motstånd mot den etablerade gruppen. Genom att tillämpa denna tes kan förståelse skapas för 
varför frågan om gruvbrytning är något som delar av Norrlands befolkning än idag kämpar för 
utan att få tillgång till inflytande och därmed förmåga till att skapa förändring. I Elias och 
Scotsons (ibid.) studie, som la grunden för deras teori om etablerade och outsiders, framkom 
det att intern sammanhållning främst skapas genom att människor i generationer bott på 
samma plats. Även om så har varit i Norrland går det att se att de befinner sig i ett 
maktunderläge gentemot människor som bor i storstäder. En tänkbar förklaring till detta kan 
vara en bristande gemensam kunskap om Norrlands kultur och historia och i synnerhet 
samernas. Erk skildrar vad vi ser som en möjlig förklaring till detta:  
 

Angående kampen för marken synd man int fick lära sig nanting […] sorry röbroskolan. Ni lärd mig 
noll om kulturen, nåjden, kolten o djuren, naturen. Noll våld, noll om institutet. Nån lärare som skoja 
dom gilla supen. Men vare ens skoj, ha fan tappat koll på alla gånger ni fick mig o fatta noll” (Brev 
från kolonien, 2017).  

 
Att detta inte är något som barn och unga får lära sig i skolan kan bidra till en minskad 
kunskap om det kulturella och historiska arvet, vilket annars skulle kunna lägga grunden till 
gemensamma normer och värderingar. Samtidigt tyder det på ett bristande inflytande över den 
statliga institutionen skolan vilket således kan påverka möjligheten till intern sammanhållning 
bland Norrlands invånare.  

Som tidigare nämnt råder det delade meningar kring gruvindustrin i Norrland. Inte sällan 
kommer stora företag och erbjuder ett stort antal arbetstillfällen, vilka resultaten av denna 
uppsats påvisar är viktiga för Norrlands befolkning. Samtidigt finns det människor som ser 
baksidorna av gruvindustrin då det orsakar negativa konsekvenser för djur- och naturliv som 
är viktiga tillgångar för människor som livnär sig på sådana resurser. Gruvorna avger en 
mängd miljöfarliga avfall vilket medför stora kostnader som finansieras av skattebetalarnas 
pengar inom kommuner som redan är hårt ekonomiskt ansatta. Kostnaderna för saneringen får 
kommunerna fortsätta att betala långt efter att arbetstillfällena har försvunnit då gruvbolagen 
lämnat orten. Konflikten kring detta är något som skapar två grupper vars intressen står i 
motsats till varandras (Johansson, 2016). Erk beskriver sin upplevelse av detta och tydliggör 
samtidigt sin ställning i frågan: ”Välkommen till Lappland. Det döptes till Lappland. Folk här 
knöt sina band. Sen kom nån från södern och döda allt” (Brev från kolonien, 2017). 
Förhållandet mellan de privata gruvföretagen och kommunernas invånare är även något som 
Zacke skildrar i en av sina texter: ”Gör som cashen från naturtillgångarna och flytta söderut” 
(Ohojaja, 2016). Zacke anspelar på att invånarna inte får ta del av pengarna som 
naturtillgångarna inbringar utöver deras löner. Arbetstillfällena som gruvföretagen skapar kan 
i sammanhanget betraktas som en muta med bakgrund av den tuffa ekonomiska situationen 
som råder på landsbygder i Norrland (se Amcoff et al., 2015; Regeringen, 2016). Sättet att 
värdera fördelarna mellan gruvindustrins arbetstillfällen och nackdelarna detta medför för 
naturen är något som även splittrar den norrländska befolkningen. Den svenska gruvpolitiken 
som är positivt inställd till privata gruvaktörer (Beland Lindahl et al,. 2016) kan vara något 
som påverkar den interna sammanhållningen bland Norrlands befolkning vilket i sin tur 
inverkar på möjligheten till motstånd mot rådande maktobalans. Gruvpolitiken kan således 
vara en bidragande orsak till att konflikten om naturresurser i Norrland är något som präglar 
livsvillkoren än idag, över 400 år senare. 
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9.1 Identitet  
En annan viktig del av Elias och Scotsons (2010) teori om etablerade och outsiders är att 
identiteter skapas i förhållandet till den andra gruppen. I flera texter går det skönja hur artister 
visar sin tillhörighet till Norrland och vissa ideal genom att placera det i ett 
motsatsförhållande till människor i storstäder och framförallt Stockholm. Vissa artister 
anspelar på fördomar riktade mot människorna i Norrland, samtidigt som de själva spelar an 
på fördomar mot människorna i Stockholm. Sättet som artisterna uttrycker sig i sina texter är 
en starkt bidragande faktor för att forma den norrländska identiteten varför detta är viktigt att 
analysera. Bergström och Boréus (2012) skriver att språk i synnerhet bidrar till att forma 
sociala identiteter. Detta är något som går att se i tidigare forskning som visar att 
hiphopartister från svenska förorter frekvent använder begreppet ”betongen” för att beskriva 
platsen de bor på (Bredström & Dahlstedt, 2002). Bredström och Dahlstedt (ibid.) menar att 
syftet är att belysa gemenskap och lojalitet mellan invånarna men även en stolthet för att vara 
en del av sitt bostadsområde. Även i texterna som omfattas av denna uppsats har vi 
uppmärksammat hur olika begrepp används för att representera Norrland och vad som 
kännetecknar platsen. Ord som norrsken, midnattssol, kust, och ungskog blandas med 
liknelser mellan människor och fågeln storspov. Jämförelserna kan anses spegla en del av 
artisternas identiteter och blir således markörer för den kollektiva tillhörigheten. Samtidigt 
visar de även på ett avståndstagande mot storstaden och människorna som bor där. På så sätt 
kan de norrländska artisternas referenser till naturen som avspegling av Norrland liknas vid 
hur artisterna från Sveriges förorter benämner sitt område som betongen. Ett exempel på detta 
när referenser till naturen dessutom sätts i motsatts till Stockholms olika kännetecken återges 
av Erk: ”Tjo till Suedi [svensk på arabiska, förf. Anm.], men jag är Norrland. Jag är mer 
Sápmi, jag är mer kamp. Inge Södermalm, inge tunnelbana. Ingen betong, inga parabolar” 
(Håll käft, 2016).  
     Clark (2010) belyser hur artister från Ghana och Tanzania rappar på Swahili i syfte att 
framhäva deras nationella tillhörighet. Samma mönster kan skönjas i flera texter från 
norrländska hiphopartister. Erk använder ord på samiska när han skildrar ett förtryck mot den 
samiska befolkningen i låten Brev från kolonien (2017). Samtidigt använder sig flera artister 
av norrländska slangord och uttryck. I likhet med de afrikanska artisternas vilja att visa 
tillhörighet till en plats kan det tolkas som att de norrländska hiphopartisterna vill visa sin 
tillhörighet till platserna som de kommer ifrån och hur de identifierar sig med den samiska 
urbefolkningen. Parallellt fungerar detta även som en distansering gentemot övriga Sverige. 
Språket har med andra ord en stor betydelse för individers formande av identiteter. I en av 
Zackes texter går att se hur en individ som flyttat till storstaden kommer hem till Norrland och 
ifrågasätts för att han har gjort sig av med sin norrländska dialekt: ”du är ju härifrån, varför 
pratar du int såhär? Jag älskar storstaden, jag bor och jobbar där” (Småstadsblues, 2013). I 
texten skildras hur en individ har hemlängtan och kommer hem till den plats där den är 
uppväxt. Samtidigt blir individen ifrågasatt av andra människor som aldrig flyttat utan bor 
kvar i platsen. Sådana ifrågasättanden utifrån omgivningens förväntningar kan påverka en 
individs identitet, då ens egen uppfattning om sig själv går emot andras förväntningar. Detta 
kan förstås utifrån Lindbergs (1999) teori om identitetsskapande som beskriver hur våra 
föreställningar av hur andra ser på oss kan påverka identiteten på ett destruktivt och därmed 
skapa en desillusionerad uppfattning om vilka vi är och vart vi passar in.  

Distanseringen mot övriga Sverige som vi sett i vissa texter kan ses som en naturlig 
reaktion på hur den norrländska befolkningen i regel betraktas av människor i 
storstadsområdena. Resultat från Erikssons (2010) studie visar på att Norrland inte anses vara 
en del av det moderna Sverige vilket representeras av storstäderna med Stockholm som 
främsta exempel. Istället betraktas hela Norrland som en motsatts till den moderna staden. 
Vidare visar resultaten av studien hur förhållandet mellan Norrland och den moderna staden 
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avspeglas i människornas identitet på respektive plats och bidrar samtidigt till reproduktionen 
av de konstruerade identiteterna. I texten He funk it (2011) skildrar Kalle Gracias förhållandet 
mellan sin hemstad Piteå och Stockholm: 
 

Hem till pulsen i stan för här går inget fort, ingen tunnelbana inget koks, inget Stureplan, ingen 
VIP-KÖ, ingen second hand ingen livsglöd, ingen tonfisksallad eller gravlax, ingen take away inge 
starbucks, här händer inget på stubinen, ingen känd person som kör förbi en, inget pendeltåg och 
inget Lidl, så jag fattar att du blir besviken men försök att inse lilla barn det finns livskvalitet 
utanför innerstan. 

 
I texten pekar Kalle Gracias på skillnaden i utbud mellan Stockholm och Piteå men är ändå 
tydlig med att det finns livskvalité i Piteå trots fördomarna om de begränsade 
valmöjligheterna. Även Erk skildrar fördomar mot Norrlands befolkning och vilka känslor 
som skapas: ”När sydsvenskar är ignoranta, vi kallar resten för Götaland. Brinner av att ni 
klumpar ihop oss. Kör pickedöden och är tung på foten. Lev upp till era fördomar när ja kom 
in me min dunk på skotern” (Norrland, 2016). Texten kan tjäna som ett exempel på en 
etablerad grupps kategorisering av en outsidergrupp som udda eller sämre. Fördomarna och 
sättet att definiera andra gruppers individer är en typ av kontrollmekanism och ett sätt för den 
etablerade gruppen att upprätthålla maktobalansen (Elias & Scotson, 2010). Fördomar riktade 
mot Norrland är något som kommer fortsätta att behandlas i avsnittet nedan. 

10. Territoriell stigmatisering  

Vid genomgången av texterna framkom hur norrländska artister skildrar hur de upplever en 
rad fördomar riktade mot Norrland, dess landsbygder och människorna som bor där. 
Fördomarna som redogörs för i texterna har ofta en direkt koppling till de geografiska 
platserna, dvs. att de inte är riktade mot enskilda individer utifrån deras personliga egenskaper 
men mot människor, som i egenskap av deras gemensamma geografisk hemvist, utgör en 
grupp. Med bakgrund av detta kan sägas att fördomar av detta slag skiljer sig från den 
traditionella stigmatiseringen som ofta syftar till enskilda individer. Fördomarna som skildras 
i texterna riktar sig istället mot en hel grupp. Wacquant (2007) definierar denna typ av 
stigmatisering som territoriell stigmatisering och förklarar hur den är kopplad till en specifik 
plats eller bostadsområde. När Wacquant (ibid.) skapade teorin användes den till en början för 
att studera förorter runt storstäder. Vi har, genom att studera texterna, noterat att Norrlands 
landsbygder utsätts för samma typ av stigmatisering som socialt utsatta förorter i Sverige är 
föremål för. Områdena som utsätts för territoriell stigmatisering präglas i regel av fattigdom 
och segregation från övriga delar av samhället (ibid.). Flera texter av norrländska 
hiphopartister skildrar fattigdom på platserna men även fördomar om begränsade ekonomiska 
resurser hos dess befolkning. Zacke anspelar på fördomar om fattigdomen hos människorna 
på landsbygderna i Norrland: ”Fattiga kusinen ifrån landet [en metafor för invånare på 
landsbygder, förf. Anm], ja du vet. Det är fattiga kusinen ifrån landet, ja du vet” (Ohojaja, 
2016). Eriksson (2010) förklarar i sin studie hur den norrländska befolkningen, på grund av en 
stämpling av deras geografiska område, tvingas representera arbetslöshet och blir därmed 
även betraktade som bidragstagare. Zacke visar på en medvetenhet inför fördomarna som 
präglar de norrländska landsbygderna, samtidigt som han relaterar detta till det faktum att det 
råder en stor förflyttning av människor in till Sveriges tre största städer från de norrländska 
landsbygderna: ”Ni storstadsfolk tycker vi lever på er men jag vill kalla det för kompensation 
och vad är felet med det? Urbanisering, folk drar till storstan ändå. Snart kommer hela bunten 
och då blir ni inte av med oss” (Småstadsblues, 2013). Norrland verkar idag, utifrån fördomar, 
i en binär relation till det moderna Sverige vilket utgörs av utbildade, kultiverade och 
toleranta människor (Eriksson, 2010). Trainspotters ifrågasätter fördomarna riktade mot 
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Norrland i texten till låten Dirty North (2010): ”You think I’m an ignorant savage and you’ve 
been so many places, I guess it must be so. But still I cannot see, if the savage one is me. How 
can there be so much that you don’t know? ´Bout the north”. 
 
10.1 Ambivalens kring flytt från Norrlands landsbygder 
Idag präglas många landsbygder av en utflytande yngre befolkning som söker sig till större 
städer i syfte att utbilda sig och erhålla ett arbete (Tillväxtanalys, 2016). Det faktum att 
människor flyttar är något som präglar många av texterna som innefattas i denna uppsats. I 
texterna går det att skönja en viss ambivalens kring en eventuell flytt från sin bostadsort. Cleo 
skildrar hennes ambivalens angående att flytta från Umeå: ”Hej då Hej då, även om jag inte 
vill. Okej, okej då, jag stannar ett tag till. Det borde va lugnt att jag drar men det är aldrig 
samma sak i själen för minnena sitter kvar” (UÅ, 2014). Kalle Gracias framställer sin 
ambivalens kring en flytt från Piteå på ett annorlunda sätt. Han rättfärdigar en flytt med 
motiveringen att han har bott länge på orten men var tvungen att lämna för att nå sina 
drömmar: ”Yao, framtidsvision. Testa mina vingar från Pitsundsbron, tio år deep, så jag har 
payat dues. Från djupaste skogen och midnattssol till att få se Sverige, flera gånger i repris 
men det kostade ett farväl som kändes in i benmärgen” (Samma himmel, 2015). 
Ambivalensen framträder även bland de människor som har valt att flytta till en storstad. 
Zacke sätter ord på detta i texten Småstadsblues (2013): ”Men, då och då så får dom lite 
hemlängtan. Det var längesen, där kommer hemvändaren. Du är ju här ifrån varför pratar du 
int så här. Jag älskar storstan, jag bor och jobbar där”. I samma text skriver Zacke: ”Visst har 
man tänkt tanken; lämna staden bakom en men djupt inuti en vet man att man kommer sakna 
den. En del av oss, söker lyckan. Gör något nytt bevågat, tar sitt pick och pack och lämnar 
stan som flyttfåglar”. I textraderna ovan går det se skillnader i ambivalensen. Cleo och Kalle 
Gracias framställer en positiv bild av deras bostadsorter vilket gör det svårare att lämna. 
Zacke skildrar en annan form av ambivalens då utflyttade människor får hemlängtan och 
återvänder till sin förra bostadsort samtidigt som de bedyrar sin kärlek till storstaden.  
 
10.2 Avståndstagande och skam 
I ambivalensen som delar tankarna om att antingen stanna kvar eller lämna sin hemort för att 
söka sig vidare till en större stad har två olika typer av reaktioner utkristalliserats i texterna. 
En reaktion som framträder tydligt är avståndstagande gentemot sin hemort förenat med 
känslor av skam inför platsen personen kommer ifrån. Den andra reaktionen är en tilltagande 
styrka i sammanhållningen bland individerna som stannar, vilka går samman i vad som kan 
definieras som en social mobilisering. 
     Avståndstagandet och skammen skildras på olika sätt i texterna och relateras till olika 
negativa aspekter av hemorterna. I huvudsak kan ses hur skammen dels bottnar i fördomarna 
om fattigdom riktade mot platserna, dels utifrån tristessen som avsaknaden av möjligheter 
skapar. Inte sällan skildras en rastlös vardag där drömmar går förlorade på grund av platsernas 
begränsningar. Zacke beskriver känslorna av skam som fördomarna ger upphov till: ”Du såg 
himlen genom bågarna på bron. Såg ut som galler att du aldrig såg nå sol. Ville hellre va i 
deras elfenbenstorn. Än att va på någon jävla fattig plats där vi bor” (Över bron, 2016). 
Vidare i samma text återknyter Zacke till uppfattningen om människors begränsade 
ekonomiska resurser på platsen: ”Hem till jul, liten stund knappt nå spår och visa upp din 
världskarta och varenda knappnål och vi vet att det är pengar i det nå förbannat men vi har 
aldrig lyckats låtsas som vi var något annat”. I texten skildras hur en individ som flyttat från 
orten kommer hem och visar upp alla resmål som den besökt, vilket står i kontrast till de 
begränsade möjligheterna som individerna som bor kvar har. I territoriell stigmatisering av ett 
område åsyftas ofta en fattigdom bland invånarna som bor där (Wacquant, 2007). Fördomar 
om fattigdom på Norrlands landsbygder är något som återkommer i flera texter och som kan 
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anses avspegla en territoriell stigmatisering. I texten Småstadsblues (2013) förmedlar Zacke 
vilka känslor som detta kan ge upphov till och hur han upplever skam när han visar upp 
platsen han kommer ifrån för en person från storstan: ”Man ska inte skämmas för vad man 
kommer ifrån men ibland så undrar man vadfan man håller på med. Sådär. Vi tar det lugnt nu. 
Följ med. Vi tar en rundtur. Tar inte lång tid storstadskisar. Visst ser det dumt ut?”. Textraden 
belyser en ambivalens i form av att han inte borde känna en skam för staden han kommer 
ifrån samtidigt som han ifrågasätter det faktumet att han är kvar där. Kitok beskriver sin 
ambivalens mellan skam och stolthet på ett annorlunda sätt i texten Sista utposten (2015). Han 
förklarar hur han aldrig hade haft en anledning att befinna sig i Jokkmokk om han inte hade 
varit född där, samtidigt som han inte vill vara någon annanstans.  
     Det finns flera exempel på texter som skildrar bristen på möjligheter och drömmar som 
inte kan uppnås utan att flytta. I Imchibeats text 1502 (2016) går att läsa: ”Sneglar på min 
klocka har varit borta för länge. Känns som jag har försummar 08 [en referens till Stockholm, 
förf. Anm.] för länge”. Liknande anspelning på svårigheten i att förverkliga sina drömmar går 
att skönja i Kalle Gracias text Drömmen (2013): ”Jag kan dom här gatorna i sömnen. Min 
dröm den var för stor för staden där jag bor”. Att framförallt ungdomar flyttar från 
landsbygder i syfte att söka jobb och utbilda sig, likt det som belyses i texterna, går att se i 
Sverige idag. En stor andel av den forskning som studerat vilka orsaker som föranleder 
avbefolkningen på norrländska landsbygder pekar just på jakten efter utbildning och arbete 
som en avgörande orsak (Socialstyrelsen, 2010; Tillväxtanalys, 2016). Med stöd av teorin 
territoriell stigmatisering kan avbefolkningen eventuellt förstås på ett annat sätt än att arbete 
och utbildning ensamt är avgörande till att ungdomar flyttar till storstäderna. I texten Över 
bron (2016) skildrar Zacke en bro som symboliserar en gräns som individer måste passera för 
att göra sig av med stigmat som är förenat med platsen de kommer:  
 

Nä inget konstigt att du for. Vet du tror du är nånting, de nånting som du tror. Leta hål i stängslet 
och vi såg dig gråta blod. För att du måste sätta dina fina fötter på vår jord. Så fuck att bli som sin 
förälder, du vet vad du ska göra om du råkar bli på smällen. Efter studenten, flytta på direkten. 

 
Wacquant (2007) menar att ett sätt att bli av med det territoriella stigmat av att bo på en plats 
är genom att flytta från den. I texten ovan framställs känslor av skam till sin hemort men 
framförallt framkommer en rädsla att bli som sina föräldrar, vilket vi tolkar som en rädsla att 
bli kvar på den stigmatiserade platsen. Möjligtvis kan en bidragande förklaring till att 
människor från Norrlands landsbygder flyttar till storstäder vara deras strävan efter utbildning 
och arbete precis som framkommer av tidigare forskning. Vi menar dock att en 
kompletterande orsak till att människor flyttar kan vara deras vilja att göra sig av med 
stigmatiseringen som ett liv på landsbygder medför individerna som bor där. Något som 
ytterligare stödjer detta är att skamkänslor som framkommer hos individer utifrån vad andra 
tycker om en kan leda till att individen söker sig till nya sociala sammanhang (Lindberg, 
1999) 

Som framgår ovan och som påtalats tidigare framträder känslor av skam i flertalet av 
texterna vilket hanteras på olika sätt, bland annat genom ett avståndstagande men även genom 
att gå samman. Lindberg (1999) menar att det är viktigt att analysera individers skamkänslor 
för att skapa förståelse för varför somliga individer upplever svårigheter att knyta sociala 
band till andra och söker sig till nya sociala sammanhang. Skamkänslorna kan påverka 
identitetsskapandet hos en individ men påverkar även upplevelsen av grupptillhörighet. 
Utifrån detta kan eventuellt den försämrade sammanhållningen och upplevelser av bristande 
grupptillhörighet på landsbygder, både inom samhällen och familjer (se He & Ye, 2014), 
förstås utifrån den skam som det kan medföra att bo på de olika platserna. I Maxida Märaks 
tidigare nämnda text Home from the forrest (2014) framgår hur en ledsen man går på gatan 
men omgivningen vänder bort sina blickar. Beroende på hur andra individer ser på dig kan det 



 43 

föranleda känslor av skam, vilket i sin tur påverkar möjligheten att knyta sociala band till 
andra. Detta gäller oavsett om det individen tror sig veta att andra tycker om en själv är sant 
eller inte (Lindberg, 1999). Att den ensamma mannen förblir ensam livet ut kan således 
förstås genom Lindbergs (ibid.) teoretiska resonemang om skam.  
 
10.3 Mobilisering och motstånd 
Det andra temat som framträdde på ett tydligt sätt i texterna var att ett stort antal artister, i 
motsatts till att ta avstånd och känna skam, istället hyllar platserna de kommer ifrån. Flera 
artister argumenterar för hur befolkningen måste hålla ihop och beskriver hur de vill 
representera sina hemvister genom musiken, likt en social mobilisering. Känslor av stolthet, 
vilket uppkommer genom positiva interaktioner med omgivningen, kan leda till en ökad 
möjlighet att knyta sociala band (Lindberg, 1999). Med bakgrund av detta kan artisternas sätt 
att berömma platserna de kommer ifrån och dess befolkning bidra till en ökad stolthet på 
Norrlands landsbygder vilket sedermera kan påverka möjligheterna till en ökad 
sammanhållning på platserna. Erk skriver: ”Är Norrland dött vars fan är jag? Tyck fan 
Norrland idag låt ganska bra” (Norrland, 2016) och i Gonza-Ras vers i texten UÅ (2014) står 
att läsa: ”Har aldrig velat va någon annanstans. Blev en man i den staden som har gett mig 
kraft”. Vissa artister använder begreppet ”reppa”, dvs. att representera, för att påvisa en 
stolthet mot orten som de representerar trots att det riktas fördomar mot många av platserna. 
Belleboy utrycker en sådan stolthet med textraden: ”Belleboy hela vägen till norrahamn, 
reppar [slangord för att representera, förf. Anm.] hela Luleå utan skam (Samma himmel, 
2015)”. Han påvisar en stolthet trots den skam som många kan känna mot staden. Bredström 
och Dahlstedt (2002) menar att hiphopartister från svenska förorter använde musiken för att 
motverka den stigmatisering som präglade deras hemvister redan i mitten av 1990-talet. Dock 
har musiken som verktyg i olika sociala rörelser används för att mobilisera sig sedan en 
längre tid tillbaka än så. Eyerman och Jamison (1998) beskriver hur musiken frekvent använts 
genom historien för att skapa sociala förändringar och diskuterar hur musik förenat med 
protest har en stark inverkan på samhället och dess styrande institutioner. Framträdande 
artister som använt musiken som ett verktyg för att skapa förändringar är bland annat Woody 
Guthrie och Bob Dylan. Samtidigt fyller musiken även en viktig funktion som kommentator 
på det samtidiga samhället när marginaliserade människor upplever att deras problem inte 
lyfts i de traditionella medierna. Hiphopen har tidigare beskrivits som ”det svarta Amerikas 
CNN” då svarta människor i socialt utsatta områden i USA menade att nyheterna inte 
speglade deras verklighet (Sernhede & Söderman, 2010). Den norrländska hiphopartisten 
Zacke beskriver en liknande känsla i en intervju där han vill flytta fokus från Stockholm och 
berätta historier, som annars inte återges i medierna, från de svenska landsorterna (Olsson, 
2016). I en annan intervju menar Zacke att teman från Sveriges storstäder är något som 
föregår teman från Sveriges landsbygder även inom hiphopmusiken (Ehn, 2016). Med 
anledning av detta kan sägas att Zacke, likt hiphopartister i USA, vill förmedla en trovärdig 
bild av förhållandena i marginaliserade områden i Norrland. Av detta framgår att musiken 
fyller en viktig funktion. Kitok sätter ord på musikens makt för individer som befinner sig i 
underläge: ”Varenda rad jag drar blir till en comeback så var på din vakt när jag kommer in 
och slår underifrån som en symbol för musikens makt” (Kitok, 2015). Även Kalle Gracias 
skriver om hur han med hjälp av musiken vill vara en röst för Norrlands befolkning: ”De som 
ser ner på oss är dom vi visar fingret till […] respekt till glesbygden, respekt till Norrland. Ni 
vet att jag har er alla om ryggen för jag är rösten för min generation. Det börjar bli vår tur nu, 
BOOM!” (Tvåtusentolv, 2012).  

Tidigare forskning visar att sättet att sluta sig samman är en reaktion som kan uppstå när 
människor upplever att deras hemvister utsätts för territoriell stigmatisering. Qvotrup och 
Christensen (2012) genomförde en studie av en territoriellt stigmatiserad förort i Danmark. 
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Resultatet visade att flera av de boende i området var medvetna om den negativa bilden som 
folk hade av området men hade själva en positiv bild av platsen. Detta sammanfaller med 
Bredström och Dahlstedts (2002) resultat som påvisar att hiphopartister från Sveriges 
miljonprogram under mitten av 1990-talet och framåt hade en positiv bild av sina områden 
trots fördomarna riktade mot dem. Det här kan liknas med den positiva bild som många 
hiphopartister uttrycker om Norrland och dess befolkning idag. Vidare visade Qvotrup och 
Christensens (ibid.) studie att människor boendes i området mobiliserade sig i syfte att 
motverka den territoriella stigmatiseringen istället för att ta avstånd och känna skam. Flera av 
texterna i denna uppsats påvisar hur artisterna genom musiken gör motstånd mot olika typer 
av orättvisor som de upplever, exempelvis mot människor i höga maktpositioner men även 
mot fördomar. Zackes skriver: 

 
För vi ser dem bränner upp och de hugger ner, de hugger ner och vi sparkar upp tills de ligger, de 
ligger ner [...] de kastar sten här ibland men det är nog mest för att det är ingen som lärt dem kasta 
nog långt, nog högt för att träffa rätt skallar (Sparka upp, 2016). 

 
I texten skildrar Zacke hur människor försöker göra motstånd mot aktörer som skövlar skog 
och mark i syfte att bruka naturresurser. Vidare i samma text beskrivs hur människor kastar 
sten vilket i textens andemening kan förstås vara mot myndigheter likt polis eller socialtjänst. 
Zacke menar att stenarna istället borde riktas mot de styrande människorna som tillåter att 
sociala orättvisor får fortsätta att existera. Även Erk uppvisar en kritisk inställning och gör 
motstånd mot vad han definierar som ”makten” i texten Brev från kolonien (2017): ”Fattar int 
hur knappast nån kan backa eller bocka o tacka dom efter allt dom tatt och sålt. Akta dock, 
snart äre maktens tur, stackars dom”. Dessa två texter utgör tydliga exempel på skildringar av 
sociala orättvisor på Norrlands landsbygder vilka artisterna av allt att döma anser vara viktiga 
att förmedla. Genom att lyfta fram orättvisor som annars inte diskuteras kan kunskap skapas 
om dessa. Erk betonar hur han inte fått lära sig om varken samernas kamp för sina rättigheter 
gentemot den svenska staten eller Norrlands djur- och naturliv: ”Sorry Röbroskolan, ni lärd 
mig noll om kulturen, nåjden, kolten o djuren, naturen, noll våld, noll om institutet” (Brev 
från kolonien, 2017). Eyerman och Jamison (1998) argumenterar för att musiken fungerar 
som en arena där sociala frågor ges utrymme att lyftas fram vilket sedermera möjliggör en 
spridning av kunskap. Erk vill belysa orättvisor i Norrland som han anser inte lärs ut i skolan 
och som det råder en okunskap om. Musiken blir ett hjälpmedel att nå ut till människor som 
berörs av dessa orättvisor i syfte att påverka rådande normer och värderingar och därmed 
jämna ut maktobalansen.  

Ett annat sätt att motverka territoriell stigmatisering av ett område är att bryta ner 
fördomarna som finns riktade mot platsen. Detta kan göras på olika sätt, bland annat att 
genom att använda musiken (Bredström & Dahlstedt, 2002). Det kreativa kollektivet Random 
Bastards har gjort en låt som kan betraktas som en hyllningslåt, men även tolkas som en 
mobiliseringslåt. Låten som heter UÅ (2014) inleds med en beskrivning av när Umeå brann år 
1888. Vid händelsen gick människor samman för att släcka branden i brist på en närliggande 
brandkår. I texten framträder det vid upprepade tillfällen en uppmaning till samarbete och 
sammanhållning för stadens skull: ”Alla vi gör't olika konst ändå samma, samarbeta, vattna 
varenda planta. Branden 1888 börja med en ynka liten flamma”. Vidare i samma text skrivs: 
”Ser vi hot i varandra så blir vi till den flamma vi bränner våra chanser på”. Textraderna 
manar till en sammanhållning samtidigt som de är belyser en sårbarhet om människorna inte 
kan sluta samman. Eriksson (2010) argumenterar att en anpassning till rådande ideal av 
tillväxt och konkurrens som råder i samhället kan möjliggöra en förändring av negativa 
fördomar och representation av Norrland och dess invånare. En sådan anpassning kan skönjas 
i ovan nämnda text där Academics skriver att han inte ska glömma stadens historia utan att 
han med hjälp av musiken har samma mål som Umeås invånare hade 1888, nämligen att 



 45 

tillsammans bygga upp staden: ”Glömmer ingenting, starka som då. Vi brann, inom musiken 
har vi samma mål, bygga upp stan”. Detta kan förstås som att artisterna i Random Bastards 
har valt musiken som ett konkurrensmedel i en nutida nyliberalistisk kontext, för att genom 
hyllningslåten till Umeå motverka fördomar och därmed bygga upp staden. Att artister från 
olika delar av Norrland gått samman kan i sig ses som en mobilisering, vilken medverkar till 
större spridning av deras gemensamma budskap och även om låten heter UÅ kan den anses 
avse hela Norrland med en uppmaning till sammanhållning.  

11. Diskussion och förslag på vidare forskning 

Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka hur de norrländska landsbygderna skildras i 
svenska hiphoptexter genom att uppmärksamma vilka sociala problem som beskrivs och på 
vilket sätt. Därtill har vi avsett att skapa förståelse för de sociala problemen som framkommer 
genom att betrakta dem inom ramen för kontexten de uppkommit i. I resultatet av uppsatsen 
skildras en rad olika sociala problem: missbruk av alkohol och narkotika, bruk av narkotika, 
ensamhet, psykisk ohälsa, socioekonomiska missförhållanden, kriminalitet och rasism. Vad 
som framträdde tydligt av texterna var att de flesta sociala problemen som skildras var tätt 
sammankopplade med andra sociala problem och de verkade ha en kumulativ effekt. Tidigare 
forskning visar på att amerikanska hiphoptexter ofta framställer alkoholkonsumtion i samband 
med fest och andra glamorösa miljöer. Här ser vi en skillnad i hiphoptexterna från de 
norrländska artisterna där en mer negativ bild av alkohol, men även narkotika, beskrivs och 
inte sällan relaterat till andra sociala problem som ensamhet och psykisk ohälsa. Tidigare 
forskning visar även att människor som lever på landsbygder generellt upplever tuffare 
socioekonomiska förhållanden i jämförelse med människor som lever i storstäder. Utöver de 
faktiska sociala problemen som detta riskerar att medföra menar vi att det går att se att 
landsbygdernas invånare, i synnerhet de unga individerna, är speciellt sårbara med tanke på 
de förhållandena som ofta råder på platserna. Ofta skildras tristess, brist på fritidsaktiviteter 
och begränsade karriärmöjligheter vilka vi menar kan vara ytterligare bakomliggande faktorer 
för att tillskansa sig sociala problem. De begränsade ekonomiska förutsättningarna inom 
familjer i kombination med att många kommuner på landsbygderna i Norrland är hårt 
ekonomiskt ansatta tänker vi påverkar möjligheten till organiserade fritidsaktiviteter. 
Dessutom visar tidigare forskning att sammanhållningen, både inom familjer och i 
landsbygdsamhällen i stort, har kraftigt försämrats av olika anledningar. Vi menar att detta 
bidrar till att ungdomar på landsbygder har ett försämrat socialt skyddsnät bestående av 
professionella och andra vuxna som i ett tidigt skede kan bidra till att motverka att sociala 
problem uppkommer hos dessa individer.  

De sociala problemen som framkom i resultatet av föreliggande uppsats kan inte sägas 
vara specifika för de norrländska landsbygderna i sig. Dock menar vi att det, genom att 
studera texterna, går att förstå dessa sociala problem på ett annorlunda sätt genom att 
uppmärksamma samhälleliga strukturer som artisterna anser skapar, befäster och reproducerar 
de sociala problemen. I tidigare forskning som studerat hur hiphop använts i Sveriges förorter 
påvisas en del liknande sociala problem, däribland begränsade ekonomiska resurser, fördomar 
och utanförskap, men artisternas syn på orsakerna verkar skilja sig. Ett genomgående tema 
som framkom i texterna i föreliggande uppsats var en utflyttande yngre befolkning, vilket 
både tidigare forskning och texterna visar, påverkar människorna som bor kvar på ett negativt 
sätt. En bidragande orsak till avbefolkningen på Norrlands landsbygder är centraliseringen av 
utbildning och arbetstillfällen till framförallt Stockholm. Å ena sidan kan det faktum att 
kunskap och resurser centraliseras till Sveriges storstadsområden minska avståenden för att 
därmed underlätta en samverkan mellan myndigheter och företag vara en förutsättning för att 
Sverige ska kunna konkurrera internationellt. Å andra sidan är vi av åsikten att det till viss del 
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kan bli på bekostnad av människorna på Norrlands landsbygder som istället upplever långa 
geografiska avstånd till maktens epicentrum, inte enbart vad gäller arbete och utbildning. 
Texterna visar på att människor på landsbygder delvis upplever en skam över att vara bosatta 
i Norrland vilket vi bedömer kan vara en kompletterande faktor till tidigare forskning som 
framställer arbete och utbildning som de viktigaste faktorerna till en utflyttande befolkning.  

På grund av centraliseringen och urbaniseringen tycks sammanhållningen mellan 
invånarna på de norrländska landsbygderna påverkas negativt. Vad som ytterligare bidrar till 
detta är frågan om Norrlands naturresurser och hur de ska användas. I Sverige förs i regel en 
politik som ställer sig positiv till gruvbrytning, vilket splittrar de människor som bor kvar på 
landsbygderna. Arbetstillfällen som kan rädda kommunernas framtid ställs mot ett förstört 
naturlandskap. Å ena sidan framkommer hur arbetstillfällen som skapas i detta är nödvändiga 
för befolkningens ekonomiska välstånd. Å andra sidan skildrar artisterna ett motstånd mot 
detta då arbetstagarna, utöver sina löner, inte får ta del av vinsterna och att naturen, vilken är 
en betydande resurs för framförallt samerna, förstörs. Vi menar att en splittrad norrländsk 
befolkning i denna fråga påverkar deras möjligheter till inflytande i centraliserade 
myndigheter vad gäller beslut som påverkar deras egna liv. Att skapa splittring bland andra 
grupper är något som historisk sett bidragit till att bibehålla den egna maktpositionen hos 
gruppen som besitter den.  

Utöver att naturen är en viktig resurs för människor bosatta på de norrländska 
landsbygderna verkar det, utifrån texterna, vara en viktig kulturell markör som binder 
människor samman. I många texter belyser artisterna hur man identifierar sig och värdesätter 
naturen som finns i Norrland på samma sätt som artister från Sveriges förorter identifierar sig 
med betongen eller gatan. Historiskt sett har musiken varit ett viktigt redskap för social 
mobilisering eller motstånd mot orättvisor inom flertalet musikgenrer. Vi ser flera likheter 
med hur de norrländska artisterna som är aktuella idag använder musiken, dels genom att 
sprida kunskap på ett sätt som når många lyssnare, dels genom att mana till en utökad 
sammanhållning. Norrland och dess landsbygder framställs inte sällan positivt, samtidigt som 
det setts i relation till en åsidosatt position, i syfte att motverka fördomar men även som en 
modern marknadsföring av Norrland och därmed konkurrera i dagens kapitalistiska samhälle. 
Samtidigt upplever inte vi att artisterna tydligt tar en politisk ställning utan fokuserar på en 
kamp mot vad de definierar som makten i vid bemärkelse. Norrlands historia är något som 
genomsyrar flertalet av artisternas texter. En tänkbar anledning till misstron och sättet att 
klumpa samman de styrande till ”makten” kan vara att Norrland genom historien varit 
förfördelat gentemot övriga Sverige. Likväl kan vi se hur stämpeln som Sveriges underdog 
används på ett intelligent sätt bland Norrlands hiphopartister för att ”sparka uppåt” i vad vi 
tycker oss se som en begynnande social mobilisering. I hiphopsverige pratas det om en ny våg 
av norrländsk hiphop. Utifrån sättet som de norrländska hiphopartisterna identifierar sig med 
sin natur menar vi att det snarare bör beskrivas som en lavin med potential att inte bara 
förändra hiphopkartan utan hela bilden av Norrland. Vi kunde se hur detta framträdde på ett 
tydligt sätt när stora delar av Random Bastards framförde sin låt UÅ, en hyllningslåt till Umeå 
som manar till sammanhållning bland den norrländska befolkningen, på bästa tid i 
Musikhjälpen.  

I utformningen av föreliggande uppsats kan sägas ligga vissa begränsningar. En möjlig 
sådan är vår definition av landsbygder vilken omfattar såväl glesbygder som mellanstora 
städer. Förutsättningarna på glesbygden kontra staden kan vara olika vilket kan leda till att 
individer i olika omfattning kan definiera sig med våra resultat. Likväl menar vi att sättet som 
vi definierar landsbygder är tillämpbart då vi framförallt sätter det i relation till Sveriges tre 
största städer vilka norrländska städer inte kan jämföras med vad gäller dess utveckling. 
Artisterna är dessutom från olika platser runt om Norrland, även om vissa sammanstrålat i 
exempelvis Umeå, vilket vi menar innebär en förhöjd trovärdighet i de berättelser som 
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skildras i texterna. En annan möjlig begränsning är vårat val av datainsamlingsmetod. Ett 
alternativ hade varit att genomföra intervjuer med människor bosatta på norrländska 
landsbygder som själva upplever olika former av sociala problem. Vi är medvetna och denna 
begräsning men anser att styrkorna med valda datainsamlingsmetod överväger svagheterna. 
Vi upplever att texterna speglar en verklighet vilken hade varit svår att få inblick i vid 
intervjuer. Flertalet problem kan vara känsliga att förmedla och vi tror att texterna kan skapa 
en distans som gör det lättare att dela med sig av sina och andras erfarenheter. Samtidigt 
begränsas våra möjligheter till följdfrågor av vår datainsamlingsmetod, något som hade varit 
möjligt vid intervjuer och bidragit till att undvika eventuella felaktiga tolkningar. Å andra 
sidan menar vi att våra tolkningar har genomförts med stöd av tidigare forskning, teorier och 
en utökad inhämtad kunskap om utvecklingen på landsbygderna, vilket kan tänkas öka 
tillförlitligheten i tolkningarna. Dessutom har föreliggande uppsats datainsamlingsmetod 
möjliggjort inhämtning av empiri som täcker ett större geografiskt område men även gjort att 
vi kunnat innefatta flera olika personers utsagor. Något som varit omöjligt genom att 
genomföra intervjuer, i synnerhet sett till det begränsade tidsspannet för uppsatsen.  

En styrka vi anser att denna uppsats innehar är att teorierna etablerade och outsiders samt 
territoriell stigmatisering har rekontextualiserats och därmed använts inom ett nytt område. 
Något som vi menar har bidragit till en ny kunskap om förhållandena för invånarna på 
Norrlands landsbygder. Genom denna kunskap kan en djupare förståelse om de sociala 
problem som individer bosatta på Norrlands landsbygder upplever nås. Røkenes och Hansen 
(2007) argumenterar att det är viktigt som professionell socialarbetare att skapa en förståelse 
för individer och deras enskilda upplevelser, vilket vi anser att denna uppsats bidrar till, för att 
tillsammans med individerna arbeta med deras sociala problem utifrån deras egna upplevelser. 
Förslag på vidare forskning är att genom deltagande observationer följa individer bosatta på 
norrländska landsbygder i deras vardag i syfte att nå en djupare förståelse för hur 
förhållandena, exempelvis i form av geografiska avstånd och resursfördelning, påverkar 
uppkomsten av sociala problem. Under skrivandet av denna uppsats har det även uppkommit 
en del frågor vilka vi anser vara intressanta att utforska. En sådan fråga är hur en utflyttad 
individ från Norrland tas emot om individen återvänder efter att utbildat sig till socialarbetare 
för att sedermera arbeta på platsen den en gång flyttat ifrån? I flera av texterna har frågan om 
att flytta beskrivits som känslig vilket ger upphov till frågan hur det kan påverka 
behandlingsrelationen till individer som stannat kvar? 
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Bilaga 1 
Nedan följer en sammanfattning av de texter utgjort föreliggande uppsats empiriska underlag 
med en hänvisning till de internetadresser där texterna hämtades. En låt erhölls direkt från 
artisten som skrivit texten och en annan genom egen transkribering. Båda nämnda texter 
finnas att tillgå i sin helhet vid efterfrågan. 
 
Belleboy 
Samma himmel. Utgivningsår: 2015. Hämtad från https://genius.com/Samma-himmel-
samma-himmel-lyrics 
 
Erk 
Brev från kolonien. Utgivningsår: 2017. Text från artist. Finns att tillgå vid efterfrågan.  
 
Håll käft. Utgivningsår: 2016. Hämtad från https://genius.com/Erk-hall-kaft-lyrics.  
 
Laplabama. Utgivningsår: 2014. Hämtad från https://genius.com/Erk-laplabama-lyrics  
 
Norrland. Utgivningsår: 2016. Hämtad från https://genius.com/Erk-norrland-lyrics  
 
Erk feat Imchibeat  
Bonus: Gälen (Tja boosie). Utgivningsår: 2015. Egen transkribering. Finns att tillgå vid 
efterfrågan.  
 
Imchibeat 
1502. Utgivningsår: 2016. Hämtad från https://genius.com/Imchibeat-1502-lyrics  
 
Johan Alander 
Vägen hit. Utgivningsår: 2016. Hämtad från https://genius.com/Johan-alander-vagen-hit-
lyrics  
 
Kalle Gracias  
Drömmen. Utgivningsår: 2013. Hämtad från https://genius.com/Kalle-gracias-drommen-
lyrics 
 
He funk it. Utgivningsår: 2011. Hämtad från https://genius.com/Kalle-gracias-he-funk-it-
lyrics 
 
Norrmalm. Utgivningsår: 2012. Hämtad från https://www.musixmatch.com/lyrics/Kalle-
Gracias/Norrmalm 
 
Samma himmel. Utgivningsår: 2015. Hämtad från https://genius.com/Samma-himmel-
samma-himmel-lyrics 
 
Tvåtusentolv. Utgivningsår: 2012. Hämtad från 
https://www.musixmatch.com/lyrics/KalleGracias/Tv%C3%A5tusentolv 
 
Kitok 
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Halleluja. Utgivningsår: 2015. Hämtad från https://genius.com/Kitok-halleluja-krossa-eller-
krossas-lyrics 
 
Kitok. Utgivningsår: 2015. Hämtad från https://www.musixmatch.com/lyrics/Kitok/Kitok 
 
Premium gold. Utgivningsår: 2015. Hämtad från 
https://www.musixmatch.com/lyrics/Kitok/Premium-Gold 
 
Sista utposten. Utgivningsår: 2015. Hämtad från https://genius.com/Kitok-sista-utposten-
lyrics 
 
Kusten Klick 
Kallt i staden. Utgivningsår: 2014. Hämtad från https://www.musixmatch.com/lyrics/Kusten-
Klick-Kalle-Gracias-Griljon%C3%A4ren-Rasmu-L-Jakk-Who-2/Kallt-i-staden-Singel 
 
Lugna mä. Utgivningsår: 2014. Hämtad från https://www.musixmatch.com/lyrics/Kusten-
Klick-Griljonären-Trainspotters-Kalle-Gracias-Uncle-Vernon-Sunnari-Beats-Friman-Erk-
Kap/Lugna-Mä 
 
Käp 
PCP. Utgivningsår: 2013. Hämtad från https://genius.com/Imchibeat-pcp-lyrics, Årtal: 2013 
 
Maxida Märak 
Andas. Utgivningsår: 2017. Hämtad från https://www.musixmatch.com/lyrics/Maxida-
M%C3%A4rak/Andas 
 
Maxida Märak och Downhill bluegrass band 
East of the mountains. Utgivningsår: 2014. Hämtad från 
http://downhillbluegrassband.com/sv/om-maxida-marak/ 
 
Home from the forest. Utgivningsår: 2014. Hämtad från 
http://downhillbluegrassband.com/sv/om-maxida-marak/  
 
The mountain. Utgivningsår: 2014. Hämtad från http://downhillbluegrassband.com/sv/om-
maxida-marak/ 
 
Random Bastards 
UÅ. Utgivningsår: 2014. Hämtad från https://genius.com/Random-bastards-ua-lyrics 
 
Trainspotters 
Dirty North. Utgivningsår: 2010. Hämtad från https://genius.com/Trainspotters-dirty-north-
lyrics 
 
FTP. Utgivningsår: 2016. Hämtad från https://genius.com/Trainspotters-ftp-lyrics 
 
Ingenting. Utgivningsår: 2011. Hämtad från https://genius.com/Trainspotters-ingenting-prod-
academics- 
 
Zacke 
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Ohojaja. Utgivningsår: 2016. Hämtad från https://genius.com/Zacke-ohojaja-lyrics 
 
Rondellen. Utgivningsår: 2016. Hämtad från https://genius.com/Zacke-rondellen-lyrics  
 
Sparka upp. Utgivningsår: 2016. Hämtad från https://genius.com/Zacke-sparka-upp-lyrics 
 
Torgny. Utgivningsår: 2013. Hämtad från https://genius.com/Zacke-torgny-lyrics, Årtal: 2013 
 
Över bron. Utgivningsår: 2016. Hämtad från https://genius.com/Zacke-over-bron-lyrics 
 
Småstadsblues. Utgivningsår: 2010. Hämtad från http://www.zackemusik.se/smastadsblues/ 
 
 
 
 
 
 
 


