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Sammanfattning 
Svensk hiphop är en växande genre som kan tolkas ha koppling till socialt utsatta 

ytterstadsområden. Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga och analysera innehållet i 

utvalda svenska hiphoplåtar. I studien analyserades svenska hiphoptexter i form av två 

delstudier. Den första bestod av en översikt av 100 hiphoplåtar för att kartlägga olika temans 

förekomst, och den andra delstudien var en fördjupad analys av tio låtar. Empirin 

analyserades med stöd av tidigare forskning och begreppen territoriell stigmatisering, 

machokultur och varumärkesbyggande. Resultatet från studien visar att det finns drag av 

territoriell stigmatisering och machokultur i låtarna, likväl som ett varumärkesbyggande 

gällande förorten. Studien skulle kunna förstås ge viss inblick i de tematiska drag som 

återfinns inom svensk hiphop. Diskussion fördes bland annat kring vilka möjliga 

konsekvenser hiphoptexter kan ha för de unga män som lyssnar på denna typ av musik.  

 

Nyckelord: hiphop, förort, socialt utsatta områden, territoriell stigmatisering, machokultur, 

varumärkesbyggande, förortssvenska. 
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Abstract 
Swedish hip hop is a growing genre that can be understood to be connected with socially 

stigmatized areas. The purpose of this work is to map out and analyze the content of chosen 

Swedish hip hop songs. In the study Swedish hip hop lyrics were analyzed in two parts. The 

first one was an outline of 100 hip hop songs in order to map out the occurrence of different 

themes, and the second one was an in-depth analysis of ten songs. The material were analyzed 

with help of previous research and the theoretical concepts territorial stigmatization, macho 

culture and branding. The result of the study shows that there’s aspects of territorial 

stigmatization and macho culture within the songs, as well as branding regarding the Projects. 

The study can be understood to give some insight through the thematic features that can be 

found within Swedish hip hop. Among other things the possible consequences for the young 

men listening to this type of music were discussed. 
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Inledning 
Festivaler, konserter, radiolistor, streamingtjänster – musikens plats i våra liv är oändlig. 

Musik beskrivs av Nordström och Bohlin (2014) som ett sätt att skapa gemenskap och kan 

även vara till grund för formandet av subkulturer, och ett exempel på detta skulle kunna vara 

hiphop. Hiphop är en proteströrelse med anknytning till medborgarrättsrörelsen i USA och 

växte fram i gängen i Bronx under sjuttiotalet. Hiphop som kultur består av fyra element, MC-

ing (text), DJ-ing (musik), breakdance (dans), och graffiti (konst/målning). Det är en rörelse 

med en tradition av aktivism, varav ett exempel är den första hiphop-institutionen Universal 

Zulu Nation som bildades under sjuttiotalet och som ansåg att kunskap var hiphopens femte 

element. Aktivismen var även påtaglig när lokala engagemang använde hiphopens element för 

att sprida kunskap och organisera invånare i USAs storstäder under nittiotalet, likväl som när 

Hip Hip Summit Action Network samlade rappare, musikbranschchefer, 

medborgarrättsledare, politiker och akademiker för att driva samhällsförändring i det 

amerikanska samhället (Chang, 2006). Hiphopen kom till Sverige under åttiotalet, och då 

framfördes den främst på engelska. Först under nittiotalet började hiphopen göras på svenska, 

vilket också innebar ett genombrott där musiken nådde fram till en bredare publik. Etnicitet, 

kön och klass har sedan hiphopens genombrott i Sverige varit centrala teman i texterna. Sedan 

2007 och framåt har en ny våg av hiphop kommit i Sverige, där hiphopen blivit allt mer 

diversifierad (Berggren, 2014). Den svenska hiphopen kretsar mycket kring förorten, och 

Sernhede (2007) beskriver att det är en genre som ofta förknippas med invandrarungdomar 

från förortsområden som genom sin musik bemöter medial stigmatisering av sina områden. 

Det är även en genre som idag växer, och Sveriges television (2013) beskrev den redan 2013 

som “hetare än någonsin”. En artist som uttalat sig om förortens betydelse för svensk hiphop 

är Lani Mo, som i GP (2016) gav följande citat: 

För mig är det vad hiphop handlar om, man representerar sitt område. Så har det alltid varit, titta 

bara på USA där folk rappat om west coast och east coast. Man blir ett språkrör för sitt folk helt 

enkelt, som ofta lever i ett utanförskap. 

Det finns en relation mellan förorten, det vill säga ytterstadsområden med delar som är socialt 

utsatta, och den svenska hiphopen. Denna koppling blir än tydligare när förortssvenska vägs 

in, något som Sernhede (2007) beskriver är vanligt förekommande inom svensk hiphop. Det 

handlar om en slags bruten svenska med låneord från andra språk, och Sernhede (2007) 

uttrycker att killar talar detta i högre utsträckning än vad tjejer gör. Killar kan även förstås ha 

en mer dominant roll vad gäller den sociala oron som beskrivs finnas i förortsområden, då 

polisen (2015) i sin rapport uttalar att det är pojkar och unga män som dominerar otrygga 

platser som återfinns i dessa områden. Den sociala oron exemplifierar polisen bland annat 

med stenkastning mot blåljuspersonal. Vidare menar polisen att det skapas grupper av unga 

män i dessa områden som anser att ett kriminellt leverne är ett fullgott alternativ till ett liv 

enligt samhälleliga normer, och beskriver att det är en känsla av exklusion från övriga 

samhället som kan förstås ligga till grund för detta.  

Känslan av utanförskap beskrivs som en central del i upplevelsen att bo i ett förortsområde. 

Inom forskning används begreppet territoriell stigmatisering för att benämna detta. Det är en 

typ av stigmatisering som innebär ett upplevt mindervärde på grund av det omgivande 

samhällets åsikter om det område individen kommer ifrån (Wacquant, Slater & Pereira, 2014). 

Sernhede (2015) beskriver att multietniska förortsområden segregeras från övriga samhället i 

hela Europa. I dessa områden beskrivs det finnas en upplevelse hos invånarna av att 

samhällsrepresentanter i form av exempelvis polis och socialtjänst ockuperar området under 

dagtid för att bibehålla svenskhet (Sernhede, 2015). Upplevelsen av samhällsrepresentanter 
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som en ockupationsmakt och graden av social oro som beskrivs finnas gör att det finns skäl 

att utveckla det sociala arbetet i förortsområden. En del i detta skulle kunna vara att arbeta på 

relationen mellan medborgare och myndighet, då upplevelsen av socialarbetare som ett 

verktyg för att bibehålla svenskhet kan tolkas innebära vitt skild världsbild från det syfte 

socialt arbete har. Genom att ge socialarbetaren tillgång till ungdomars världsbild och deras 

uppfattning av sin sociala verklighet möjliggörs ett mer anpassat relationsbyggande för att nå 

ett fruktbart socialt arbete. Hiophoptexter skulle kunna utgöra ett fönster för att få viss inblick 

i ungdomarnas verklighetsuppfattning, vilket sedan skulle kunna vara applicerbart i det 

sociala arbetet i förortsområden. 

Insikt i ungdomars verklighetsuppfattning skulle kunna vara gångbart i flera typer av socialt 

arbete, exempelvis i både behandlande socialt arbete och myndighetsutövning. Dock skulle 

det kunna vara än mer användbart i samhällsarbete, vilket är förebyggande socialt arbete på 

gruppnivå. Exempelvis myndighetsutövning handlar om individfokuserat arbete kring 

förändring med krav på individen gällande vilka förändringar som måste uppnås. 

Samhällsarbete handlar istället om processer i ett större perspektiv med fokus på 

samhällsgruppens egna motivation. Samhällsarbete kan beskrivas vara ett allmännyttigt 

socialt arbete med fokus på medborgardeltagande. Det ska verka förebyggande och för att 

förbättra levnadsvillkoren i allmänhet men särskilt för utsatta grupper, likväl som att det ska 

vara grundat på humanistiska och demokratiska värderingar (Wahlberg, 2013). Det finns dock 

gräsrotsrörelser utanför offentlig sektor som exempelvis Förortens Pantrar och Förenade 

Förorter som bedriver samhällsarbete.1 Genom att i det sociala arbetet ta tillvara på 

gräsrotsrörelser öppnas möjligheter för offentlig sektor att uppfylla sin skyldighet enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) att verka både för rättvis och optimal fördelning av samhälleliga 

resurser samt ett fördjupande och breddande av demokratin genom att ge fler medborgare 

möjlighet att göra sin röst hörd. Precis som dessa organisationer kan vara en möjlighet för att 

synliggöra berättelser från medborgare, kan även musik och andra konstformer vara det. Detta 

stärks av att Förenade Förorter arbetar bland annat med musik som ett sätt att synliggöra 

berättelser från förorten (Stockholms Stad, 2017). Musiken i form av låttexter och 

förortssvenska i relation till förorten och territoriell stigmatisering är därför intressant att 

undersöka för att se huruvida dessa kan användas för att utveckla det sociala arbetet i 

ytterstadsområden.  

Språk är centralt för mänsklig kommunikation, och språk är inte en neutral faktor - hur 

människor pratar om ett fenomen är avgörande för hur detta fenomen förstås (Fook, 2012). Se 

till exempel vilken skillnad som kan tolkas föreligga i hur situationen uppfattas baserat på om 

glaset benämns som ”halvfullt eller halvtomt”, vilket är en välkänd frågeställning från Piaget. 

Ord färgas alltid i någon utsträckning av den som uttalar dem, för det finns oftast flera ord 

som kan passa för att beskriva något - och de ordval som görs påverkar hur andra kommer 

uppfatta det som beskrivs. Detta kan exemplifieras med hur masskjutningar beskrivs i media, 

vilket Anthea Butler (2015), docent vid University of Pennsylvania, problematiserar i sin 

artikel för Washington Post. Enligt Butler (2015) finns en diskrepans mellan hur vita och 

färgade eller muslimska gärningsmän framställs i media, där vita gärningsmän antas vara 

psykisk sjuka och svikna av samhället medan muslimska eller färgade gärningsmän i högre 

grad blir kallade terrorister eller ligister. Individens verklighetsuppfattning influeras av ordval 

                                                           
1 Innan Förortens Pantrar blev vilande var de en organisation som arbetade aktivt med medborgarna i främst 

Biskopsgården i Göteborg för att försöka förbättra både livsvillkor och boendemiljön (Rundgren, Jerez & 

Palmestål, 2014). Förenade Förorter är fortfarande aktivt och mottog Bellmanpriset 2017. Organisationen är ett 

kulturinitiativ för att synliggöra andra berättelser än de som vanligtvis når offentligheten (Stockholms Stad, 

2017). 
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samt av den kontext individen lever i (Fook, 2012). Vita gärningsmän beskrivs bli 

mänskliggjorda och ursäktade genom att de beskrivs som ensamvargar som svikits av 

bristande psykiatrisk vård, medan muslimska eller färgade gärningsmän får bära fullt ansvar 

för sina handlingar genom att stämplas som terrorister - vilket också målar ut dem som del i 

ett större sammanhang med ondskefullt uppsåt (Butler, 2015). Det kan därmed tolkas att hur 

allmänheten uppfattar dåd som sker är avhängigt hur gärningsmännen beskrivs, och 

därigenom blir det olika konsekvenser avseende exempelvis rädsla och stereotypa 

föreställningar. Genom att det framkommer ett mönster av att färgade och muslimska 

personer snarare än vita pekas ut som terrorister, är det möjligt att det långsiktigt bygger upp 

rädsla för just dessa grupper av människor. Detta kan förstås exemplifiera ordens makt. Här 

blir då också intressant att väga in kontext, vilket Fook (2012) belyser av vikt för hur 

individen uppfattar verkligheten. Butler (2015) utgår i sin text från masskjutningar och medias 

rapporteringar i USA, ett land som bär med sig en lång historia av rasistiska motsättningar. 

Benämningar av vita respektive färgade eller muslimska gärningsmän kombinerat med att 

leva i en amerikansk kontext kan förstås influera hur individen uppfattar de dåd som 

gärningsmannen utfört. Huruvida gärningsmannen kallas terrorist beroende på hudfärg kanske 

hade haft mindre betydelse i en kontext där rasismen inte satt lika djupa spår, eller åtminstone 

haft andra konsekvenser. Det är alltså möjligt att se hur ordval styr vår verklighetsuppfattning, 

men också hur vår verklighetsuppfattning påverkar vårt ordval. Detta kan sammanfattas med 

att vem som blir stämplad som terrorist kan komma att påverka de fördomar som finns för den 

etniska eller religiösa grupp gärningsmannen tillhör, samtidigt som den sociala kontexten kan 

komma att påverka vem samhället stämplar som terrorist utifrån dennes etniska eller religiösa 

tillhörighet. Här kan en cirkel uttydas, där ordval utgör grunden för verklighetsuppfattningen 

likväl som verklighetsuppfattningen utgör grunden till ordval. Detta är centralt i detta arbete 

genom förortssvenskan, då förortssvenska kan tolkas ha skapats av den sociala kontext som 

föreligger likväl som den kan förstås bidra till fördomar mot de som talar den. 

Begreppet diskurs är också relevant vad gäller hiphoptexter. Diskursen utgör en ram för hur 

den sociala verkligheten förstås och styr hur individens identitetsskapande går tillväga inom 

denna verklighet samt genom individens sociala relationer (Fook, 2012). Det är alltså det som 

lyfts ovan; individens verklighetsuppfattning och identitetsskapande påverkas av kontext och 

hur fenomen benämns. I identitetsskapandet är språk centralt då språk är makt genom att det 

speglar våra värderingar. Det innebär att den som sätter ord på en situation är den som ger 

situationen en mening (Fook, 2012). Här går att uttyda också att det handlar om vem som har 

makt att sätta ord på en situation - en politikers benämning skulle till exempel kunna förstås 

ha större genomslagskraft än en medborgares benämning av samma situation. Ett exempel på 

hur en situation ges mening genom hur den benämns är hur media kan påverka samhällets 

uppfattning om förortsområden genom hur de talar om dessa område. Detta gör också 

förortssvenskan så intressant - det kan förstås som ett sätt att ta tillbaka förorten, använda 

egna ord för att förklara sin egen livssituation. Samtidigt fungerar det som en markör som 

särskiljer området från övriga Sverige, och kan därför förstås stärka utanförskap. Precis som 

dialektala variationer avslöjar vilken del av landet en person är uppvuxen, kan även 

förekomsten av förortssvenska avslöja varifrån en person kommer ifrån.  

Sernhede (2007) talar precis som Fook (2012) om språkets betydelse vid identitetsskapande, 

men med fokus på förortssvenska. Användandet av förortssvenska beskrivs vara ett sätt att 

markera ursprung, tillhörighet och vem individen är. Det gör att även om ungdomarna har 

förmågan att tala korrekt svenska föredras ofta förortssvenskan, med dess egna jargong, 

ordval samt grammatiska avvikelser (Sernhede, 2007). Det handlar om ett mångfaldsspråk, 

med inlånade ord från exempelvis spanska och arabiska (Söderman & Folkestad, 2008). 

Bijvoet och Fraurud (2013) beskriver förortssvenska, som de kallar för Rinkebysvenska, som 
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språkliga variationer bland ungdomar i flerspråkiga miljöer och uttrycker att det är del av ett 

identitetsförhandlande. Det föreligger en skillnad mellan förortsslang och svenska som 

andraspråk, då förortssvenska kan betraktas som en social konstruktion (Bijvoet & Fraaurud, 

2013). Stroud (2013) menar att förortssvenska är ett sätt att påvisa alternativa och 

ifrågasättande betydelser, där etniska klyftor och kulturella barriärer kan överkommas genom 

att bryta förväntningar kring ordval och visa äganderätt över språket. Stroud (2013) 

exemplifierar hur engelska ungdomars användande av uttryck på punjabi fungerar som ett 

ifrågasättande av språkliga stigman. Detta då de använder uttryck de inte naturligt har tillgång 

till utifrån att de inte är infödda talare av punjabi, och detta sätt att använda språk kallas 

crossing och kan fungera som ett sätt att göra motstånd mot stereotyper kopplat till 

exempelvis etnicitet och kultur. Vidare beskrivs förortssvenska även vara del av en 

språkideologisk konstruktion då språkliga uttryck och beteenden används för att förmedla den 

ojämlika och ogynnsamma socioekonomiska situationen invandrare innehar i det svenska 

samhället (Stroud, 2013). Sernhede (2007) beskriver att förortssvenskan har starkare koppling 

till den kollektiva identiteten för killar än för tjejer, vilket föranleder att killar generellt sett 

talar mer förortssvenska i fler situationer än vad tjejer gör. Det antas handla om den 

mansdominerande ungdomskulturen i området har starkare dragningskraft för killar än för 

tjejer (Sernhede, 2007). Som belyses här är språket av vikt för att markera identitet, och det 

kan tolkas vara naturligt utifrån att språket är den bästa ledtråden för att se andra individer och 

hur dessa förstår verkligheten. Verklighetsuppfattning och människors inre är bara möjligt att 

ta del av genom kommunikation, där språk är en viktig del. Därav blir uttryckssätt och 

språkvariationer av största vikt för individen att uttrycka sin identitet och verklighet, vilket 

kan tolkas vara det Sernhede (2007) påtalar när han beskriver att förortssvenska ofta föredras 

framför korrekt svenska.  

Som beskrivits ovan är språk av vikt för att förmedla både verklighetsuppfattning och 

identitet, och ett sätt att uttrycka sig är genom låttexter. En central tanke i denna uppsats är att 

en fördjupad kunskap om innehållet och budskapet inom svensk hiphop skulle vara möjlig att 

använda i det sociala arbetet med unga män i förortsområden, exempelvis genom att skapa 

gemenskap i musiken och använda det som ett verktyg för att diskutera känslor av 

utanförskap och motverka territoriell stigmatisering. Detta kan göras genom lyssnande och 

efterföljande diskussion, men något som skulle kunna tolkas vara mer effektivt är att skapa 

musik tillsammans. Genom att ungdomar får ta del av skapandeprocessen ges de möjlighet till 

kreativitet, och det ger även möjlighet att diskutera olika teman som förekommer i hiphop 

likväl som vilka teman ungdomarna vill inkludera i sitt låtskapande. Detta kan förstås som ett 

sätt uppsatsen kan tolkas bidra till det sociala arbetets praktik. Det är även viktigt att 

reflektera över hur uppsatsen relaterar till kunskap- och vetenskapsfältet. Studien har författas 

inom ramen för forskningsfältet socialt arbete, med utgångspunkt i ungdomsforskning där 

Ove Sernhede har en framträdande roll. Hans forskning har även en framträdande roll i denna 

uppsats.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att kartlägga och analysera innehållet i utvalda svenska 

hiphoplåtar. Frågeställningarna är följande: 

 Vilka teman kan urskiljas i låtarna?  

 På vilket sätt porträtteras dessa teman? 

 Hur kan dessa teman uppfattas?  
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Studien är inriktad på unga män eftersom det framkommer att denna grupp är central vad 

gäller otrygga platser i förorten, förortssvenska och hiphop. Detta då polisen (2015) uttrycker 

att otrygga platser domineras av pojkar och unga män, Sernhede (2007) påtalar att killar talar 

förortssvenska i högre grad än tjejer och Kingsize Magazine (2014), en tidskrift med 

inriktning mot hiphop, beskriver att den svenska hiphopscenen är mansdominerad. Vid 

överblick av dagens stora hiphopartister är det tydligt att kvinnor börjar ta plats hiphopscenen, 

men att den fortfarande är mansdominerad.  

 

Metod 
Här kommer metoden att presenteras, och den har sin grund i en kvalitativ ansats. Uppsatsens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktivistisk, vilket passar väl med den 

kvalitativa ansatsen och det hermeneutiska förhållningssättet. En socialkonstruktivistisk 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt innebär grundantagandet att vår verklighet och vårt 

medvetande är socialt konstruerad, där vikt läggs vid språkets roll i denna konstruktion. 

Vidare innebär det att kunskap är beroende av kontext och människan i interaktion med andra 

ger mening till olika begrepp och sociala fenomen, vilket innebär att innebörden är 

föränderlig över tid utifrån kontextuella förändringar (Howell, 2013). Denna 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt valdes utifrån hur uppsatsens ämne, hiphop, kan förstås 

som en social konstruktion som vuxit fram i samband med kontextuella förändringar utifrån 

dess roll som proteströrelse. Den vikt som läggs på språk inom socialkonstruktivismen passar 

också väl med att analysera texter, vilket är vad som gjorts i denna uppsats.  

Metodavsnittet som redogörs för nedan kommer inledas med en presentation kring urvalet av 

låttexter, följt av studiens tillvägagångssätt. Sedan kommer avsnittet gällande studiens 

kvalitetskriterier, och därefter behandlas etiska överväganden. 

Urval av låttexter 
Inledningsvis beskrivs urvalsprocessen och urvalskriterierna för hiphoplåtarna, följt av ett 

kortare stycke om hur de tio svenska låtarna av annan genre valdes ut. 

Hiphop 

De tre inklusionskriterierna för hiphoplåtarna var gällande tid, språk och tillgänglighet online. 

Dessa samt urvalsprocessen kommer nu beskrivas närmare nedan. 

Det första inklusionskriteriet vid urvalet gällde tid, alltså när låtarna släpptes, vilket 

begränsades till åren 2009-2017. Denna avgränsning gjordes utifrån kravallerna i Akalla och 

Husby som skedde 2009, som är ett tydligt exempel på hur kravaller kan sprida sig. 

Ungdomarna involverade i dessa kravaller gav uttryck för att upploppen skedde i sympati med 

”bröderna” i Rosengård (Nilsson & Ivarsson Westerberg, 2011). Detta kan sägas påvisa en 

sammanhållning som går utanför den egna förorten, en gemenskap med de som lever under 

liknande förhållanden. Kravallerna i Rosengård, som förmodligen är de som åsyftas av 

ungdomarna i Akalla och Husby, skedde i december 2008. Nästan hundra ungdomar var 

involverade i upploppen som involverade hemmagjorda bomber kastade mot polis i full 

kravallutrustning, ett upplopp som vid den tiden beskrevs vara det värsta våldet polisen mött 

på (Sveriges Radio, 2014a). Sveriges Radio (2014a) har gjort en dokumentär om dessa 

kravaller, vilket kan förstås som ett tecken på dess betydelse i vår samtid. Kravallerna kända 

som Husbykravallerna skedde 2013 och kan också förstås som betydande i vår samtid - 

kanske till och med större betydelse än kravallerna 2009. Oroligheterna under dessa kravaller 
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beskrevs av media vara av sådan art att resor till Stockholm avråddes av utländska 

ambassader, och bilder från de få dagar som kravallerna pågick hade stort nyhetsvärde 

världen över (Nord, Färm, Jendel & Olsson, 2014). Upploppen beskrivs i en 

forskningsöversiktsartikel som de värsta upploppen i Sverige sedan brödupproret 1917 (Back 

et al, 2013). Trots sitt namn var kravallerna inte enbart i Husby, utan spred sig till andra 

Stockholmsförorter samt till andra städer - som exempelvis Örebro, Linköping och Växjö 

(Sveriges Radio, 2013). Tidsbegränsningen för låtarna drogs ändå 2009, på grund av att det 

bedömdes kunna finnas värde av att ha ett av de största upploppen inom tidsspannet för att 

kunna uttyda om det fanns några skillnader i musiken före och efter kravallerna.  

Det andra inklusionskriteriet var språk, då låtarna skulle framföras främst på svenska. Utifrån 

detta påbörjades sökningen av låtar från tre fronter, varav den ena var Kartellens musik. 

Kartellen är ett rapkollektiv som har miljontals lyssningar på olika musiktjänster och där alla 

medlemmar är dömda för grova brott. De sjunger om en osynliggjord underklass och är ett 

band som både är kontroversiellt och en stor samtidsskildrare (Sveriges Television, 2013). 

Den andra fronten var att ta utgångspunkt från bröderna Salazar, som varit med sedan den 

svenska hiphopen blev stor som medlemmar i Latin Kings, och deras skivbolag Redline 

Recordings där de har stora namn som exempelvis Mohammed Ali, Linda Pira, Dani M och 

Aki (Sveriges Television, 2013). Det tredje sättet att hitta artister var genom låtlistan “Ortens 

Favoriter” av Digster. All sökning skedde på Spotify2, för att säkerställa att artisterna i urvalet 

har möjlighet att nå ut till en stor publik. En av de utvalda låtarna blev bortplockad från 

Spotify under arbetets gång, men då större delen av studien var färdigställd vid denna tidpunkt 

gjordes bedömning att denna låt ändå fick fortsätta vara del av urvalet. Med stöd av de tre 

utgångspunkter som redogjorts för, valdes låtarna ut. Exempelvis med utgångspunkt i 

Kartellens musik, valdes låtar ut både av Kartellens egna musik men också utifrån artister som 

Spotify gav som förslag på relaterade artister och genom att se närmare på artister som 

Kartellen gjort samarbeten med. Samma sak skedde med bröderna Salazar och deras signade 

artister, och sedan gjordes detsamma med Digsters spellista. Flera artister och låtar kunde 

återfinnas på flera ställen, då exempelvis Redlines artist Dani M gjort samarbeten med 

Kartellen. Vidare kunde Dani Ms musik ses i Spotifylistan “Ortens Favoriter” av Digster. 

Trots detta var det mycket musik, vilket gjorde att fokus låg på varje artists mest kända låtar 

för att begränsa mängden låtar att välja ifrån. 

Det tredje inklusionskriteriet handlade om tillgänglighet online, alltså att texterna skulle 

återfinnas online. Utifrån mängden låtar som passar in i inklusionskriterierna är det 

ofrånkomligt att det föreligger viss godtycklighet i urvalet, och det var svårt att applicera fler 

inklusionskriterier utan att förlora bredden i urvalet. Det kan dock anses vara en svaghet i 

studien att inte fler inklusionskriterier inkorporerades i urvalsprocessen. Anledningen till 

inklusionkriteriet avseende att texterna skulle finnas tillgängliga online var att hiphop 

generellt framförs snabbt och med vissa slanguttryck med ursprung ur andra språk, varav det 

blir en utmaning att transkribera texterna korrekt. Alla låttexter som återfanns online var dock 

inte kompletta, då det upptäcktes vid genomlyssning att vissa ord saknades och att det fanns 

vissa felskrivningar. I dessa fall kompletterades texterna. Då ett av de centrala begreppen för 

uppsatsen är territoriell stigmatisering var det av vikt att inkludera viss samhällskritisk 

hiphop. Det var också betydelsefullt att urvalet innefattade fler stilar för att se huruvida 

stigmatisering kunde urskönjas även när det inte var temat för låten. De utvalda låtarna går att 

återfinna i bilaga 1. 

                                                           
2 Spotify är världens största streamingtjänst för musik. I juli 2017 hade Spotify 140 miljoner lyssnare spridda 

över 61 länder (Expressen, 2018). 
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Svensktoppen 

En möjlig infallsvinkel är att de teman som studerats är knutna till hiphopgenren. För att ge 

perspektiv kring detta valdes 10 låtar av annan genre ut. Jämförelsen mellan hiphop och 

Svensktoppen är inte del av syftet, utan är ett sidospår kopplat till den första frågeställningen 

gällande vilka teman som kan urskiljas i hiphoplåtarna. Utifrån detta hade jämförelsen med 

Svensktoppen kanske inte behövt vara kvar i uppsatsen, men det ansågs ändå att det kunde 

vara en intressant iakttagelse och valde därför att behålla denna del. 

De utvalda låtarna av annan genre hade inte samma urvalskriterier som hiphoplåtarna som 

valdes ut, förutom kriteriet att de främst ska framföras på svenska. Istället togs det avstamp i 

“Årets Svensktoppsmelodier” för åren 2009-2016. Anledningen till att inte 2017 års lista 

inkluderades var att denna inte släppts när urvalet skedde. Med start från listan 2009 valdes 

den översta låten med svensk text ut på varje årslista. Vissa år var det samma låt, varav 

nästföljande låt på svenska valdes ut istället. En låt från varje år innebär totalt 8 låtar, varav en 

till låt från listorna 2015 respektive 2016 valdes ut. Listorna “Årets Svensktoppsmelodier” 

innebär de svensktoppslåtarna som fått flest poäng det året, men innebär inte att låten släpptes 

samma år. Vissa av låtarna utvalda är dessutom omarbetningar av andra artisters äldre låtar. 

Därav är det ett större spann tidsmässigt än de utvalda hiphoplåtarna. Jämförelsen mellan 

hiphop och annan musik är enbart en liten del av studien och fungerar enbart för att 

understryka möjligheten att vissa teman i låttexter kan vara genrespecifika, och det bedömdes 

därför inte vara av vikt att låtarna faller inom samma specifika tidsspann. Det faktum att de 

utvalda låtarna som inte var hiphop har hög placering på Svensktoppen visar att de ändå är 

samtida med hög exponering på radio, och bedöms därför fungera för det avsedda syftet. Alla 

låtar fanns tillgängliga på musiktjänsten Spotify och låttexter gick att finna online. De utvalda 

låtarna återfinns i bilaga 2.  

Tillvägagångssätt 
Föreliggande studie har, som nämnt tidigare, en kvalitativ ansats. Inom ramen för denna 

ansats föll valet på kvalitativ textanalys som övergripande analysmetod. Kvalitativ textanalys 

innebär att behandla textinnehåll på ett systematiskt sätt, där hänsyn tas både till det som sägs 

likväl som hur det sägs (Bergström & Boréus, 2012). Ett annat möjligt metodval hade varit 

diskursanalys. Diskursanalys innebär att språket och språkliga uttryck är centralt, med fokus 

på frågor om makt (Bergström & Boréus, 2012). I och med att makt är centralt i utanförskap 

är det möjligt att diskursanalys hade varit än mer intressant, och det skulle vara en intressant 

metod i en framtida studie. I denna studie föll dock valet på textanalys för att se närmare på 

innebördsaspekten utan att sätta makt och språk i centrum, särskilt då språk ändå är del av 

uppsatsen genom att studien tar hänsyn till denna aspekt utan att det är det huvudsakliga 

temat.  

Den genomförda studien har två delar, delstudie 1 och delstudie 2, där den övergripande 

kvalitativa textanalysen tar sig uttryck på två olika sätt då empirin presenteras på olika vis. 

Den första delstudien är en översikt i form av en strukturerad kvalitativ innehållsanalys och 

den andra är en fördjupad kvalitativ analys. Hur dessa två delstudier genomfördes kommer 

beskrivas nedan.  

Delstudie 1 

Efter en inledande litteratursökning i enlighet med Brymans (2011) rekommendation att 

införskaffa en överblick över studieområdet, formulerades syfte och frågeställningar och 

urvalsprocessen gällande empirin påbörjades. Efter att 100 hiphoplåtar valdes ut inleddes 

delstudie 1, översikten. Låtlistan var 6 timmar 15 min lång. Först lyssnades låtarna igenom för 
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att skönja olika teman i låtarna. Dessa teman var övergripande teman som formulerades 

utifrån vad som kunde urskiljas i texterna. Därefter skedde ännu en genomlyssning som 

resulterade i att teman omarbetades till rubriker följt av ja/nej-frågor relaterade till de teman 

som hittats. Efter ytterligare en genomlyssning av låtarna skedde ännu en omarbetning skedde 

där ja/nej-frågorna sorterades om efter nya teman. Detta sammanställdes i ett protokoll som 

återfinns i bilaga 3. Protokollets frågor besvarades genom att låtlistan lyssnades igenom igen 

samtidigt som låttexterna lästes. Besvarandet av dessa frågor krävde dock viss tolkning, vilket 

tillsammans med det faktum att det handlade om kvalitativ data är anledningen till att denna 

delstudie benämns vara en strukturerad kvalitativ innehållsanalys snarare än en kvantitativ 

studie. Ett exempel på när det krävts tolkning är de låtar som berör temat kärlek mellan 

partners utan att benämna kön, i relation till frågorna i protokollet kring män och kvinnor och 

huruvida personer behandlas som subjekt eller sexualiseras utifrån kön. Det är endast två av 

hiphoplåtarna som berört kärlek utan att benämna kön och i dessa fall har det utgåtts från 

heterosexualitet. En faktor som påverkat detta val är att artisterna i fråga ingår i heterosexuella 

partnerrelationer i sina privatliv, vilket skulle kunna tyda på att de även framför låtar utifrån 

ett heterosexuellt perspektiv. En av dessa låtar var dessutom en duett med en kvinna, varav 

det kunde förstås att huvudartisten sjöng till denna kvinna - vilket stärkte tolkningen att 

artisten skrev om sin kärlek till just en kvinna. Här finns dock en osäkerhetsfaktor, då det är 

möjligt att låtarna porträtterade samkönad kärlek. Utifrån protokollet färdigställdes sedan 

tabellen som presenteras i föreliggande arbete. Den process som genomfördes kan liknas vid 

kodning, vilket Bryman (2011) menar handlar om att skriva ner och omarbeta teman och 

nyckelord som observeras. Genom att de teman som framkom vid genomlyssningarna 

omformulerades kan framställandet av protokollet och den slutliga tabellen förstås som 

kodning. Det utarbetade protokollet fylldes även i för de 10 svenska låtar av annan genre som 

valdes ut för att påvisa möjligheten att vissa teman är genrespecifika, och detta protokoll 

återfinns i bilaga 4. Med dessa låtar skedde ingen kodning, utan protokoll och tabell är samma 

som utarbetades för hiphoplåtarna för att möjliggöra en jämförelse.  

I den process som beskrivits ovan kring framställandet av protokoll och tabell för 

hiphoplåtarna framkom att machokultur var ett relevant begrepp i studien, varav det lades till 

som begrepp i föreliggande arbete. Protokollet växte fram i arbetet i samband med att 

analysen fortgick. Detta är ett förfaringssätt som karaktäriserar en abduktiv ansats, vilket har 

används i denna studie. Abduktiv ansats innebär en växling mellan teori och empiri, där 

induktion och deduktion kombineras (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). I skapandet av 

initiala teman var empirin styrande, och i den andra genomlyssningen togs även hänsyn till 

utvalda teoretiska begrepp. I detta skede introducerades machokultur som begrepp, som 

tillsammans med territoriell stigmatisering och varumärkesbyggande utgör studiens teoretiska 

begrepp. Dessa begrepp kommer beskrivas närmare i tolkningsramen. Den abduktiva ansats 

går även hand i hand med det hermeneutiska förhållningssätt som föreligger i studien, och 

detta förhållningssätt kommer beskrivas närmare under delstudie 2. Hermeneutik och den 

abduktiva ansatsen har tagits i beaktning både i skapandet av tabellen i översikten i delstudie 

1 och i näranalysen i delstudie 2, genom att det i studien växlats mellan empiri och teori enligt 

det som beskrivits ovan. Den andra delstudiens genomförande kommer nu redogöras för mer i 

detalj.  

Delstudie 2 

Delstudie 2 består av en fördjupad kvalitativ analys och inleddes med att 10 stycken 

hiphoplåtar valdes ut för att analyseras mer i detalj. Antalet låtar som valdes ut avgjordes 

utifrån en strävan efter en balans mellan överskådlighet och variation i urvalet. De utvalda 

låtarna är fetmarkerade i låtlistan i bilaga 1. När låtarna valdes ut gjordes det med ambitionen 
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att få en bredd i urvalet; exempelvis genom att ha en spridning vad gäller år, artist och stil. 

Som nämnt ovan har ett hermeneutiskt förhållningssätt använts i studien. Bergström och 

Boréus (2012) beskriver hermeneutik som läran om läsning och tolkning. Den hermeneutiska 

cirkeln, också kallad den hermeneutiska spiralen, handlar om att tolkningar ska grundas i en 

process där forskaren växlar mellan nya observationer och det som redan är känt (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014). Det innebär också ett växelspel mellan att tolka texten som helhet 

utifrån dess delar samt att tolka textens delar utifrån dess helhet (Bergström & Boréus, 2012). 

Detta togs fasta på i den fördjupade analysen, vilket kan exemplifieras med att analysen 

behandlade textrader likväl som att specifika ord diskuterades när fokus var på förortssvenska. 

Precis som i delstudie 1 upptäcktes att ett nytt begrepp kunde vara tillämpligt, och det var i 

slutskedet av analysen i delstudie 2 som varumärkesbyggande blev del av studiens 

tolkningsram.  

Efter att de 10 låtarna valdes ut lästes dessa texter igenom ett tiotal gånger parallellt med att 

analysen växte fram. Detta var del i den kodning, tematisering och summering som utfördes. 

Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskriver att dessa tre processer generellt sker parallellt, 

men att kodning ändå är inledande. Precis som beskrivits vid delstudie 1 innebär kodning att 

skriva ner och omarbeta teman och nyckelord som observeras. Materialet sorteras 

noggrannare vid tematiseringen och en slutsats nås sedan vid summeringen (Hjerm, Lindgren 

& Nilsson, 2014). I föreliggande studie markerades citat som på något sätt kunde vara 

relevanta för studien vid genomläsning - exempelvis utifrån frågeställningarna eller 

tolkningsramen. Därefter skapades teman och citaten sorterades upp utifrån dessa. 

Omarbetningar av materialet skedde parallellt med att det sattes i relation till teori. Det 

hermeneutiska förhållningssättet har på så vis varit påtagligt. Textrader i sin helhet har 

analyserats, precis som ordval. Observationer har även gjorts mellan ordval som kan förstås 

som förortssvenska i relation till de teman som texten ger uttryck för. Empiri och teori har 

därefter sammanflätats i tolkningar som sedan presenteras i analysen. 

Kvalitetskritierier 
Vid genomförandet av en studie är det viktigt att tala om kvalitetskriterier för att säkerställa 

att det reflekteras över studiens kvalité och därmed också dess vetenskaplighet. Inom det 

kvantitativa fältet kännetecknas detta främst av reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Dessa är inte helt oproblematiska att använda i kvalitativ forskning, och Bryman (2011) likväl 

som Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) påtalar att det finns andra begrepp som är mer 

applicerbara i kvalitativa studier. Centralt i detta är begreppen pålitlighet, konfirmation, 

överförbarhet, och trovärdighet (Bryman, 2011). Det är dessa begrepp som kommer användas 

i denna studie.  

Pålitlighet handlar om att göra forskningen möjlig att granska, det vill säga vara utförlig och 

tydlig i beskrivning av studiens genomförande (Bryman, 2011). I denna studie har det tagits 

hänsyn till detta kriterium genom att presentera urvalsprocessen avseende empiri samt 

tillvägagångssättet vid analysen på ett detaljerat vis. Konfirmation, alltså det Bryman (2011) 

beskriver som säkerställandet av att forskaren har agerat i god tro med ambition av 

objektivitet, kan också knytas samman med detta. Genom en tydlig beskrivning av studiens 

genomförande går det att uttyda en transparens som i ett försök att hantera subjektiviteten. 

Denna transparens har även försökts uppnå i analysen, genom att arbeta för en fyllighet med 

tydliga exempel och därigenom möjliggöra en välgrundad argumentation. Citat och exempel 

lyfts fram både i översikten och näranalysen för att uppnå detta. Transparensen fungerar även 

för att stärka överförbarheten. Överförbarhet handlar om att tillhandahålla fylliga redogörelser 

för att kunna utgöra en databas där andra forskare kan avgöra om resultatet är tillämpbara i 
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annan kontext (Bryman, 2011). Detta har som sagt arbetats med genomgående i föreliggande 

studie genom att exemplifiera med citat både i översikten och i den fördjupade analysen för 

att möjliggöra genomskinlighet och välgrundad argumentation. Det återstående begreppet är 

trovärdighet, vilket i Brymans (2011) bok beskrivs som en strävan för att säkerställa att den 

undersökta sociala verkligheten uppfattas korrekt. Då det inte skett några intervjuer i detta 

arbete har respondentvalidering inte varit ett möjligt alternativ, varav det har skett ett 

förarbete för att möjliggöra en ökad trovärdighet genom att försöka bredda förförståelsen. 

Detta förarbete kommer presenteras under rubriken ”Bredda förförståelsen”.  

Under studien har ett kritiskt förhållningssätt intagits, där självreflektion och medvetna val har 

varit centralt för att hantera subjektiviteten. Bryman (2011) belyser att kvalitativ forskning 

kan få kritik för att vara subjektiv, och detta har försökts förebyggas i denna studie genom 

bland annat självreflektion - även om det är omöjligt att till fullo förebygga subjektivitet. En 

aspekt i studien som det reflekterats mycket över är förortssvenskan, som är en central del i 

arbetet. Det är ett faktum att författaren inte förstår alla de slanguttryck och ord som 

inkluderas i förortssvenskan, vilket också innebär att författaren inte till fullo kunnat att till sig 

alla ord som används i låttexterna. En del ord och uttryck har det funnits tidigare kännedom 

om, i andra fall användes sökmotorn Google och hemsidan Slangopedia.se för att ta reda på 

betydelse. Alla uttryckt gick dock inte att återfinna här. I dessa fall rådfrågades antingen delar 

av bekantskapskretsen med mer djupgående förståelse för förortssvenskan, eller så gjordes en 

tolkning av betydelsen utifrån ordets sammanhang. De ord som det funnits frågetecken kring 

har inte varit återkommande, utan enbart förekommit i enstaka låtar. Det bör dock tas i 

beaktning att det finns en osäkerhetsfaktor kring huruvida alla ord i alla låttexter förståtts 

korrekt. 

Bredda förförståelsen 

Författaren till denna studie kommer aldrig kunna uppnå hundra procent förståelse för 

fenomenet som studeras utifrån författarens egna livsvillkor. Genom att vara en vit 

medelklasskvinna uppväxt främst i hus i stabila områden är det omöjligt att till fullo sätta sig 

in i hur det är att vara en ung man med låg socioekonomisk status och utländsk härkomst 

uppvuxen i lägenhet i ett utsatt område - författaren har inte tillgång till den sociala 

verkligheten. Det är av vikt att belysa denna faktor, och förtydliga att författaren inte utger sig 

för att kunna nå fullständig förståelse. Det går inte att bestrida det faktum att besöka ett 

område kan aldrig jämställas med att bo där; att informeras om andras livserfarenheter kan 

aldrig jämställas med att ha genomlevt det. Utifrån de förutsättningar som föreligger har det 

ändå tagits steg för att försöka fördjupa kunskapen för att bredda förförståelsen och 

därigenom öka trovärdigheten i arbetet. Studien är ingen intervjustudie och intervjuer 

användes inte heller för att bredda förförståelsen. Istället togs det tillvara på en del av de 

röster från förortsmiljöer som kommer fram i offentligheten.  

Ett steg i detta var att se UR-producerade “Förorten brinner - om segregation”, en 

föreställning av skådespelaren Ulf Stenberg och dansaren Emil Rosén från Teater Fryshuset. 

Pjäsen är baserad på verkliga öden utifrån intervjuer med ungdomar om deras liv. Syftet med 

pjäsen är att belysa konsekvenser av ungdomars utanförskap och för att ge ungdomar ökad 

insikt i vad fel val kan resultera i. Föreställningen kretsar kring misstro mot samhället och 

dess representanter, utanförskap, hopplöshet, fattigdom och segregation (UR, 2012). Teater 

Fryshuset arbetar enbart med vittnesmålsteater, där dokumentära processer eller sanna 

historier alltid ligger till grund för deras föreställningar. Deras föreställningar handlar också 

alltid om teman relaterade till utsatta grupper, destruktiva utanförskap och aktuella sociala 

frågor. De har under 2017 producerat en teater kring dödsskjutningar i Sveriges utsatta 
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områden, där varje föreställning efterföljs av diskussioner kring ämnet (Fryshuset, u.å.). 

Tyvärr finns inte denna föreställning tillgänglig online, då den hade kunnat vara ett 

komplement till den pjäs som sågs. Även om pjäser inte kan jämföras med att genomföra 

intervjuer, gav det ändå en ökad insikt i att växa upp i ett utsatt område utifrån att “Förorten 

brinner - om segregation” är baserad på verkliga berättelser. Detta kan förstås bidra till en 

stärkt trovärdighet i studien, då det är ett exempel på en social verklighet relaterat till 

studieområdet. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är möjligt att vissa detaljer broderats 

ut för att skapa större effekt på publiken, även om pjäsen är verklighetsbaserad. Något som 

kan anses stärka pjäsens tillförlitlighet, utöver att den görs av Teater Fryshuset som enbart 

arbetar med verklighetsbaserade historier, är det faktum att den är UR-producerad. UR, 

Sveriges Utbildningsradio AB, är public service och därmed oberoende och reklamfria. 

Uppgiften de fått från regering och riksdag är att producera allmännyttiga program inom 

utbildning, och UR:s programverksamhet syftar till att inkludera olika grupper av människor 

samt skildra samhället som helhet (UR, u.å.). 

Ytterligare steg som togs med syfte att bredda förförståelsen hade mer musikalisk inriktning, 

då genom att se avsnittet om Sebastian Stakset, härmed refererad till sitt artistnamn Sebbe 

Staxx, i URs serie “De obekväma”. Sebbe Staxx självbiografi lästes också, för att få en 

djupare inblick i hans liv samt Kartellen som fenomen. Detta kompletterade och bekräftade 

information som framkom i UR:s program, och gav kontext till den musik som Sebbe Staxx 

och Kartellen har skapat. Staxx är tydlig med bandets kriminella bakgrund men är precis lika 

tydlig med att Kartellens musik inte uppmuntrar till ett kriminellt leverne utan beskriver 

verkligheten många unga lever i. Han menar att han representerar de som ingen vill lyssna på, 

står upp för det ingen vill se, och ger uttryck för att ha ett moraliskt ansvar att göra allt det han 

kan för att förbättra situationen i utsatta områden. Staxx beskriver en livssituation där det är 

lättare att få vapen och fängelsestraff än jobb och lägenhet, och ett samhälle som är likgiltigt 

för miljonprogrammens livsvillkor (Stakset & Malmborg, 2015). Hatet kommer från 

samhällssvek som tydligt redogörs för både i URs program och i självbiografin, och ger 

kontext för den samhällskritik som allt mer tagit över den gangsterrap som Kartellen tidigare 

fokuserat på. Även om Kartellen och Sebbe Staxx är stora namn inom hiphopvärlden var det 

av vikt att ta del av fler perspektiv för att få en mer nyanserad bild av både förortsmiljöer och 

hiphopscenen. Ett sätt detta gjordes var genom att ta del av Fredrik Strages bok om svensk 

hiphop från 2001, där han intervjuar olika hiphopartister. Dokumentären The Salazar 

Brothers, som producerades av Mikael Cross för SVT, var ytterligare ett sätt att ta del av fler 

perspektiv. Dokumentären täcker för både de två äldre brödernas tid i Latin Kings ihop med 

Dogge Doggelito, och alla tre brödernas arbete med Redline Recordings. Filmen gästas av en 

mängd olika musikprofiler såsom artister och journalister som belyser Chepe, Salla och Masse 

Salazars betydelse för den svenska hiphopen. De, genom Latin Kings, var först både med att 

använda förortssvenska i hiphoptexter och med att göra förorten central i musiken. De gav en 

röst i samhällsdebatten för de som vanligtvis inte hördes, och öppnade dörrarna för dagens 

svenska hiphop. Latin Kings musik gav också övriga Sverige ett fönster till en verklighet de 

inte kände till, och det låg en enorm politisk betydelse i att artister från förorten tog plats. 

Unga grabbar från förorten fick ta plats i ett Sverige som inte var redo för det, men med 

Lasermannen och Ny demokratis framfart var det Latin Kings röster som behövdes. Hiphopen 

fungerade som ett ställningstagande mot rasism i tider som var svåra för de som inte var 

etnisk svenska, och politik framstår även vara av vikt för deras signade artister idag (Cross, 

2014). 
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Etiska överväganden och metoddiskussion 
Vad gäller etiska överväganden görs dessa vanligtvis utifrån Vetenskapsrådets (2010) 

forskningsetiska principer. Dessa tar dock avstamp i individskyddet, och handlar om att 

säkerställa att intervjupersoner behandlas etiskt korrekt vad gäller nyttjandekravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2010). 

Då inga intervjuer genomförts är det svårt att applicera dessa principer på föreliggande studie, 

men det är ändå möjligt att göra etiska överväganden. En sak som är viktig att reflektera över 

är hanteringen av andras texter. Forsberg och Wengström (2015) belyser vikten av att ge en 

rättvis presentation av de texter som används och inte enbart presentera de som stödjer 

forskarens resultat. I detta arbete har det även varit av vikt att presentera texterna på ett sätt 

som är rättvist mot den ursprungliga författaren, så inte de tolkningar som görs blir 

missvisande. Vad författarna vill framföra med låttexterna går inte att säga utan att intervjua 

dem, och det är viktigt att ha med sig detta när tolkningar av texterna presenteras. Därav är det 

av vikt att försöka visa bredd i analysen och påvisa alternativa tolkningar.  

En annan sak som är viktig att reflektera över är det faktum att detta arbete behandlar känsliga 

frågor kring utanförskap i områden som ses som utsatta i samhället. Det har därför varit av 

vikt att reflektera över hur områdena och de aktuella frågeställningarna framställs i arbetet, 

och i största möjliga mån ge en korrekt skildring av situationen för att inte ge en vinklad bild 

av denna typ av områden. Detta var särskilt viktigt för att inte främja den territoriell 

stigmatisering som arbetet handlar om. Genom arbetet med att bredda förförståelsen, som 

beskrivits i ett tidigare avsnitt av metoden, har olika perspektiv tillskansats i ett försök att ge 

en mindre subjektiv bild av utsatta områden. Ett steg i detta har varit att tydliggöra att 

bristande erfarenhet av förortens livsvillkor gör det omöjligt att till fullo förstå dessa på annat 

än ett teoretiskt plan. Ödmjukheten inför detta faktum, kombinerat med tydlighet och försök 

att bredda förförståelsen har varit viktigt för att kunna uppnå trovärdiga tolkningar och 

därmed också nå beskrivningar objektiva i den mån som är möjligt.  

Förutom etiska överväganden är det även av vikt att vara kritisk mot sitt eget arbete för att 

kunna identifiera svagheter i studien. Som belysts tidigare i metodavsnittet har det gjorts olika 

överväganden gällande studiens metod, likväl som att vissa svagheter belysts. En sådan 

svaghet är urvalet av låtar, då det trots inklusionskriterierna fanns många låtar att välja på. För 

att inte förlora bredd i urvalet gjordes valet att inte använda fler inklusionkriterier, men hade 

fler inklusionskriterier är det möjligt att urvalsprocessen hade varit mindre subjektiv än vad 

den var i nuläget. Det är också intressant att reflektera över på vilket sätt resultatet hade 

kunnat påverkas av en annan urvalsprocess. Urvalet skedde i tron att det var representativt för 

den svenska hiphopscenen, men faktum är att utifrån hur svensk hiphop expanderat är det fullt 

möjligt att urvalet inte är så representativt som vore önskvärt. Ett större urval hade också 

kunnat vara ett sätt att möjliggöra högre grad av representativitet. Som reflekterats över 

tidigare är det även en svaghet i studien att författaren själv inte har erfarenhet av 

förortsmiljöer eller förortssvenska uttryck. Detta har kompenserats för i den mån som går 

genom användandet av olika resurser, som exempelvis berättelser från dessa miljöer och 

internetbaserade ordböcker för förortssvenska. Det går dock inte att undgå att reflektera kring 

om tolkningar i analysen hade påverkats om författaren haft andra erfarenheter eller använt 

andra medel för att tillskansa sig den nödvändiga kunskapen. Avslutningsvis är det av vikt att 

understryka att detta enbart är en studie om hiphop, och det krävs fler studier med andra 

perspektiv och andra metoder för att ge en helhetsbild kring den svenska hiphopen i relation 

till socialt arbete.  
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Tidigare kunskap 
Denna del av uppsatsen inleds med en beskrivning av förortsområden, och därefter följer ett 

avsnitt kring den svenska hiphopen. Syftet med denna del av arbetet är att tillhandahålla en 

bakgrund inför analysen. Informationen är sammanställd med stöd av ett flertal källor med 

olika grad av vetenskaplighet. De vetenskapliga arbeten som används i detta avsnitt 

presenteras till viss del integrerat med varandra. Ett exempel på en källa med mindre grad av 

vetenskaplighet är media, som används i samband med ett exempel gällande musik som 

politiskt verktyg. Den informationen presenteras i ett eget stycke. Anledningen till detta är att 

medias motiv, som exempelvis tjäna pengar baserat på allmänhetens intresse, skulle kunna 

påverka sättet som fakta framställs.  

Information är också hämtad från polisen, och även denna information kommer presenteras 

separat. Grunden till detta är att en rapport från polisen inte har genomgått samma granskning 

som publikationer av forskare, även om polisen har tagit del av forskningsresultat i 

sammanställningen av rapporten. Polisen kan även förstås ha andra motiv med sitt arbete, 

exempelvis skulle rapporten kunna användas för att kunna motivera ökade anslag till 

poliskåren. Polisen skulle även kunna tolkas ha ett annat perspektiv än vad forskare har, 

utifrån att de är en aktör som verkar i samhället snarare än forskare som i större utsträckning 

har som utgångspunkt att vara undersökande med bibehållen objektivitet. Utifrån dessa olika 

roller innebär det att polisens rapport inte kan nå upp till de vetenskapliga krav och därigenom 

inte innehar samma grad av vetenskaplighet som forskningsarbeten. Polisens rapport 

bedömdes ändå vara en relevant källa i arbetet då den ger fakta kring förutsättningarna i dessa 

områden, även om det är möjligt att polisen utifrån deras samhälleliga roll lägger mer fokus 

på problematiken rörande kriminalitet i deras framställan snarare än de bakomliggande 

samhälleliga faktorer som kan tolkas ligga till grund för den kriminalitet som beskrivs. I 

presentationen av polisens bild inkluderas även Edlings (2015) rapport, för att göra 

redogörelsen lite mer nyanserad utifrån det som diskuterats ovan gällande polisen som källa. 

Edling är analytiker med bakgrund inom olika svenska människobehandlande myndigheter 

och har gjort sin rapport på uppdrag av studieförbundet ABF för att belysa svensk 

integrationspolitik. Edling och polisen kan tolkas inneha olika perspektiv på problematiken 

utifrån olika erfarenheter och utgångspunkter i framställan, vilket gör att dessa källor kan 

anses komplettera varandra.  

“Välkommen till vår betong” 
Rubriken kommer från Jaccos låt Vår Betong (2009). Betong, ort, ghetto, förort, 

ytterstadsområde, miljonprogramsområde, socialt utsatt område, områden med social oro - det 

finns många termer och uttryck för marginaliserade ytterstadsområden. Vad är ett sådant 

område, och hur många finns det i Sverige egentligen? 

Ordet förort kan betyda ett område i närheten av en storstadsregion inom pendlingsavstånd 

från centrum. Idag beskrivs det dock ha fått en vidare betydelse, med en förförståelse för hur 

ett sådant område är. Till exempel kallas inte Lidingö för förort, medan Rinkeby får bära 

förortsstämpeln. Begreppet förort handlar alltså om mer än att området är inom 

pendlingsavstånd. Liljeholm Hansson (2014) menar i sin avhandling att i den vidare 

betydelsen av ordet förort innefattas både specifikt geografiskt läge likväl som en särskilt typ 

av bostäder - då många liknande, stora och höga flerfamiljshus i betong. Även faktorer knutna 

till invånarna beskrivs inkluderas i begreppet, som exempelvis låga inkomster, hög 

arbetslöshet, högre andel invånare med invandrarbakgrund samt högre ohälsa jämfört med 

övriga Sverige. Andra egenskaper som också antas förekomma i högre utsträckning i dessa 

områden är stark gemenskap med stora möjligheter att möta mångfald och kulturella 
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olikheter. Inom forskning och offentlig sektor refereras det ofta till dessa områden i termer 

som “socialt utsatta”. Liljeholm Hansson (2014) påtalar känslan av utanförskap i dessa 

områden, och beskriver en upplevelse hos befolkningen i förorten att bli förbisedd och vara 

oprioriterat av samhället såväl som av polisen. Det ges även uttryck för en uppfattning som 

framkommit i intervjuer av att förorten är problemområden där någon samlat ihop olika 

kategorier av problemtyngda individer.  

Lidskog och Deniz (2009) beskriver att det finns en tydlig boendesegregation i Sverige idag, 

och att en del av detta kan vara det faktum att villor och bostadsrätter innebär en högre 

ekonomisk belastning än hyresrätter i ytterstadsområden. Edling (2015) belyser i sin rapport 

att i Sveriges förorter finns en betydligt högre andel hyresrätter jämfört med bostadsrätter och 

egna hem än i övriga Sverige. Lidskog och Deniz (2009) beskriver att människor med olika 

social status antas bo åtskilda från varandra, och det har gjorts flera satsningar och projekt i så 

kallade utsatta områden belägna i de tre storstadsregionerna. Syftet med dessa projekt har 

varit att både förbättra livsvillkor och minska segregation, dock menar vissa att detta är fel 

angreppssätt för detta syfte. Anledningen till det är att insatser mot segregation sätts in mot 

specifika bostadsområden när de inte är orsaken till utanförskapet - staden som helhet skapar 

segregation. Det handlar inte bara om de som flyttar in i ett område, utan också om de som 

flyttar ut.  

Socialt utsatta områden är inte ett fenomen unikt för Sverige, utan det finns en utveckling i 

Europa där multietniska förortsområden segregeras från övriga samhället och nu kan även 

exempelvis Rosengård i Malmö, Rinkeby i Stockholm och delar av Angered i Göteborg anses 

tillhöra Europas immigrantgetton (Sernhede, 2015). Wacquant, Slater och Pereira (2014) 

belyser i sin artikel exempelvis termerna sink estates i Storbritannien, problemquartier i 

Tyskland och banlieue-ghetto i Frankrike. Dikec (2006) beskriver att de franska banlieus 

kännetecknas av ojämlikhet, och att befolkningen i dessa får utstå både diskriminering och 

polisvåld. Banlieues har varit socialt utsatta områden sedan 1970-talet, och är områden med 

högre grad arbetslöshet samt större andel invånare med utländsk bakgrund än andra områden. 

Det är dock först efter 1980, och desto mer under 1990-talet, som immigration, etnicitet och 

religion pekats ut som problem (Dikec, 2006). Vidare beskriver Dikec (2006) att banlieues 

inte ses som attraktiva områden på grund av slitna hus, bristande faciliteter, 

utbildningsproblematik och territoriell stigmatisering som är kännbar i vardagen för områdets 

invånare. Det går alltså att uttyda likheter med de livsvillkor som tidigare beskrivits för de 

svenska förortsområdena, och även Sernhede (2007) påtalar att Frankrike är det 

västeuropeiska land utanför Norden som främst lämpar sig att jämföra med det svenska läget. 

Vad gäller upploppsliknande situationer som beskrivits tidigare förekommer även detta 

internationellt. Dikec (2006) beskriver att upplopp som skett i Frankrike, med särskilt fokus 

på upploppen 2005, har varit spontana i reaktion på dödsfall där polisen varit involverad, och 

har ägt rum i utsatta områden med ogynnsamma livsvillkor. Detta kan liknas vid 

Husbykravallerna som skedde 2013, som också startade efter oegentligheter kring ett dödsfall 

i samband med ett polisiärt ingripande (Back et al., 2013). Våldsamheter som exempelvis 

stenkastning och bilbränder kan förstås som ett politiskt budskap, ett sätt för ungdomar att 

sträva efter rättvisa (Dikec, 2006).  

Polisens bild 

I dagsläget finns det 53 områden som polisen (2015) klassar som utsatta alternativt särskilt 

utsatta. De menar att en majoritet av dessa områden är del av miljonprogrammet, som 

upprättades mellan 1965 och 1975. Edling (2015) uttrycker i sin rapport att det finns 38 

förorter i Sverige, och att flertalet bostadsområden i dessa förorter härstammar från 
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miljonprogrammen. Enligt polisen (2015) innebär kopplingen till miljonprogrammen att 

områdena är uppbyggda med liknande struktur som är svårarbetat för polisen utifrån dess 

slutenhet med vägar som är lätta att blockera och innergårdar som är lätta för invånarna att 

bevaka. På 1970-talet övergick bostadsbristen till ett bostadsöverskott, vilket ledde till att 

miljonprogrammen övergavs. De som blev kvar var generellt sett ekonomiskt resurssvaga 

med ett socialt utanförskap eller invandrarbakgrund (Polisen, 2015). Även Edling (2015) 

beskriver att det finns socialt utanförskap i dessa områden, då det finns en högre grad av 

arbetslöshet och en lägre genomsnittsinkomst än i övriga Sverige. Bostäderna är också i stort 

behov av renovering, något som är svårt att åtgärda utan att höja hyrorna – och därmed 

försvåra för de invånare som redan har en ekonomiskt ansträngd situation.  

Polisen (2015) beskriver att de flesta utsatta och särskilt utsatta områdena har under en längre 

tid varit föremål för olika insatser, med en polisiär närvaro som främst varit reaktiv och därav 

föranlett bristande tilltro till rättsväsendet inklusive polismyndigheten. Vidare antas 

flyktingströmmar ha en stor påverkan på dessa områden, och det beskrivs ha skett en 

normalisering av normbrytande livsstil. Utsatta och särskilt utsatta områden karaktäriseras av 

en låg socioekonomisk status, kriminellas påverkan på lokalsamhället, rädsla samt låg tillit till 

samhällsfunktioner (Polisen, 2015). Denna bristande tilltro till samhällsfunktioner skulle 

kunna tolkas vara del i det Edling (2015) påtalar vad gäller demokrati i förorterna – de 38 

förorterna han inkluderar i sin rapport har alla lägre valdeltagande än riksgenomsnittet, enligt 

siffror från riksdagsvalen 2014 och 2010. Många boende i dessa områden ger enligt polisen 

(2015) uttryck för en känsla av att vara övergivna av övriga samhället och dess olika 

funktioner. Särskilt utsatta områden beskrivs även ha parallella samhällsstrukturer, 

våldsbejakande extremism samt en ovilja att delta i rättsprocessen. Polisen (2015) påtalar 

dock vikten av att tänka på att det är sällan hela området är otryggt på det vis som beskrivits 

ovan - det är så kallade hotspots som färgar bilden och blir en representant för hela området. 

Hotspots är platser där problem som bland annat brottslig verksamhet är särskilt 

koncentrerade, och ofta domineras dessa platser av pojkar och unga män i grupp. 

I bedömningen av vad som är ett utsatt eller särskilt utsatt område är brottslighet och trygghet 

viktiga aspekter, men det går inte att förneka kopplingen till områdets socioekonomiska 

status. Otrygga, utsatta områden innefattar även socioekonomisk otrygghet - exempelvis låga 

inkomstnivåer och hög arbetslöshet, vilket nämnts tidigare, samt trångboddhet (Polisen, 

2015). Edling (2015) ger också uttryck för att det i förorterna är lägre inkomstnivåer och 

högre arbetslöshet än övriga Sverige, vilket nämnts tidigare, likväl som att det finns 

trångboddhet. Även om det inte finns exakta siffor på hur trångboddheten ser ut i just 

förorten, ser Edling (2015) att utifrån sifforna som finns tillgängliga är det sannolikt att 

trångboddheten är nästan tre gånger så hög i förorterna som i övriga Sverige. Edling (2015) 

härleder stor del av trångboddheten till flyktingströmmar som söker sig till områden där det 

redan finns landsmän, och att de där fastnar i boendesegregation och sämre 

integrationsmöjligheter. I dessa områden finns även högre grad av ohälsa hos befolkningen än 

i övriga Sverige, där ohälsotalet ligger på cirka trettio procent högre än riksgenomsnittet 

(Edling, 2015).  

Enligt polisen (2015) kännetecknas dessa områden även av social oro, som innebär upplopp 

eller upploppsliknande situationer - exempelvis i respons till ett polisiärt ingripande eller ett 

myndighetsbeslut. Polisen (2015) beskriver att upploppsliknande situationer innefattar 

stenkastning, bilbränder och skadegörelse. Beroende på graden av social oro kan det även 

handla om att äldre kriminella styr upploppen i områden genom att kontrollera när 

ungdomarna startar och avslutar upplopp. I samband med detta går det även att tala om 

sociala risker, alltså när människors relationer, livsvillkor och levnadsförhållanden ligger till 
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grund för oönskade beteenden, tillstånd och händelser. Denna typ av risk kan förstås i relation 

till social stress, vilket innebär att människor har negativa känslor och upplevelser kring 

levnadsförhållanden som exempelvis socioekonomiska förhållanden. Dessa 

levnadsförhållanden kan även innefatta etnisk segregation samt känslan av alienation och 

marginalisering från övriga samhället. Polisen (2015) uttrycker att i många av dessa områden 

skapas grupper av unga män och tonårspojkar som betraktar ett kriminellt leverne som ett 

fullgott alternativ till ett liv enligt samhällets normer, då utsatta områden antas kunna 

föranleda en känsla av exklusion från både samhälle och arbetsmarknad och detta i sin tur 

påverkar de ungdomar som växer upp där. Polisen (2015) uttrycker att en ökad social risk 

utifrån ökad social stress dock kan motverkas av sociala skyddsfaktorer, som exempelvis 

starkt civilsamhälle och fungerande välfärdssystem som befolkningen känner tillit till. Det 

beskrivs därför finnas behov av gemensamma insatser från flera samhällsaktörer, för att bygga 

upp förtroendet för samhällsfunktioner. Även Edling (2015) beskriver att det finns en högre 

kriminalitet i de undersökta förorterna än i övriga Sverige, men är då tydlig med att det 

fortfarande handlar om en minoritet av befolkningen som ägnar sig åt kriminalitet och att det 

handlar om att andra vägar till försörjning är avstängda. 

“Hiphop har blivit ett språk för dom som bor i betongen” 
Rubriken är ett citat från en intervju av Sernhede (2007, s 12), där intervjupersonen beskriver 

hur han känner mer samhörighet med andra hiphopare över hela världen än vad han gör med 

göteborgare som pratar om sina båtar. Intervjupersonen ger även uttryck för följande citat. 

Om man vet hiphop så har man massa gemensamt. Sen kan det bo snubbar här i Göteborg å dom 

snackar om helt andra grejer som inte rör mig i ryggen (Sernhede, 2007, s 12).  

Hos denna intervjuperson går det att uttyda en känsla av exklusion från övriga svenska 

samhället, precis som en känsla av tillhörighet till hiphopkulturen. Detta kan förstås utifrån att 

hiphop antas ha blivit en alternativ identitet och en global rörelse som inte bryr sig om 

individens ursprung - det är de fattigas kultur oavsett land eller stad (Sernhede, 2015). Den 

globala hiphoprörelsen kan förstås som en emancipatorisk kraft, där invandrarungdomen 

kräver sin plats i samhället genom musiken, precis som folkbildning en gång var sättet svensk 

arbetarklass tog sig ur marginalisering (Söderman & Folkestad, 2008). Samtidigt beskrivs det 

vara ett sätt att skapa samhörighet i det specifika bostadsområdet - och andra bostadsområden 

i Sverige som har liknande livsvillkor (Sernhede, 2015). Den svenska hiphopens främsta 

kännetecken är enligt Sernhede (2015) just fokus på lokala livsvillkor, även om kritik av 

sociala orättvisor och rasism också är centralt. Med utgångspunkt i kärlek till området är 

rappen ett svar på medial stigmatisering genom att presentera andra bilder av vardagslivet i 

förorten och dess invånare, samtidigt som hiphopen inkluderar de farliga och kriminella 

sidorna av förortslivet (Sernhede, 2007). Även Berggren (2014) belyser hur hiphopen 

använder representation av förorten i musiken som ett sätt av bemöta stigmatisering. Främst 

förknippas denna typ av musik till invandrarungdomar från miljonprogrammen som genom 

sina texter mytologiserar sina områden, men oavsett om rappen färgas av kärlek till förorten 

eller påtalar dess mer farliga sidor grundas texten i egna upplevelser (Sernhede, 2007). 

Mytologisera kan förstås som att ge något mytologisk prägel och kan liknas vid framställandet 

av en skröna. Genom detta belyses social orättvisa och ett liv som skiljer sig markant från det 

som majoriteten av Sveriges medborgare känner till (Sernhede, 2007). Hiphopen antas 

fungera som en motkultur och en politisk röst för förortsområden, och för många ungdomar 

beskrivs hiphopen bli ett medel för att förstå både sig själva och den värld de tvingas förhålla 

sig till (Söderman & Folkestad, 2008). Hiphopen har blivit en arena för att belysa samhällelig 

ojämlikhet, där låttexternas beskrivningar av bland annat fattigdom, våld och kriminalitet 

blivit ett sätt att sätta ojämlikhet kopplat till bland annat klass på den politiska agendan 
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(Berggren, 2014). Inom musiken återfinns helt enkelt den breda samhällskritiska kulturrörelse 

som växer under ytan i Sveriges marginaliserade storstadsområden (Sernhede, 2007).  

Inom hiphop återfinns mycket samhällskritik, exempelvis etnisk ojämlikhet i en amerikansk 

kontext – men även den svenska hiphopen fungerar som ett sätt för icke-vita att benämna och 

analysera sin position som en minoritetsgrupp. Det är sätt att sätta ord på sin egen situation i 

en kontext där andra benämner en som främling (Berggren, 2014). I sin avhandling belyser 

Berggren (2014) hur inte bara ojämlikhet kopplat till etnicitet men även klass finns 

representerade inom svensk hiphop. Han påvisar en variation i klassbeskrivningar från kritik 

gällande att vara fast i arbetarklass till mer priviligierade positioners känsla av bekvämlighet, 

där tyngdpunkten i texterna är kritik från ett arbetarklassperspektiv. Berggren (2014) 

beskriver hur när klass sammankopplas med etnicitet i texterna görs ofta koppling till plats, 

där den negativa bilden av stigmatiserade förorter både upprepas och utmanas. Vid motstånd 

till denna stigmatisering beskriver Berggren (2014) även hur kön och sexualitet används och 

spelas på i texterna, vilket påvisar det intersektionella perspektiv som är centralt i Berggrens 

(2014) arbete.  

Musiken beskrivs fungera som ett politiskt verktyg, ett sätt att ge röst åt de marginaliserade 

som inte syns i samhället, och hiphopen kan förstås som något som både politiskt 

engagemang och socialt arbete kan ha nytta av genom att den når fram till grupper som annars 

kan vara svåra att nå (Söderman & Folkestad, 2008). Politik och kultur vävs samman, och en 

förortskrigare med musik som vapen träder fram. Artisterna får representera sitt område, 

förort till förort, och en identifikation med ghettokultur kan i viss mån förstås som ett politiskt 

motstånd för de som inte finner de traditionella institutionerna, ideologierna och partierna 

trovärdiga (Sernhede, 2015). Musiken kan då tolkas besitta en folkupplysande kraft, den kan 

få människor att reagera och därmed skapa samhällsförändringar (Söderman & Folkestad, 

2008). Vidare antas ghettokulturen möjliggöra en motidentitet för den som bär på 

mindervärde eller utanförskap på grund av de upplever främlingskap eller på andra vis inte får 

ta del av samhällsgemenskapen (Sernhede, 2015). Genom internationell hiphop antas 

ungdomar få tillgång till afroamerikaners kamp för politisk medvetenhet och svart stolthet, 

där kunskap om den sociala exkluderingen i USA sedan kan appliceras på de sociala 

verklighet ungdomarna själva verkar inom (Söderman & Folkestad, 2008). På detta vis 

beskrivs nordamerikansk ghettokultur innefatta flera identifikationsmöjligheter (Sernhede, 

2015). Upplevelsen av utanförskap kan sannolikt vara betingad till både etnicitet och klass, 

men klassmässiga skillnader blir mer subtila än den etniska skillnaden. Hiphopen antas verka 

som ett sätt för nya svenskar att kräva tillträde till de offentliga samhällsarenan, men också för 

ungdomar med utländsk bakgrund att få självförtroendet att ta den plats de har rätt till. 

Ungdomar i marginaliserade områden beskrivs nämligen inte besitta samma möjligheter till 

utbildning och samhällspositioner som jämnåriga i mer välbeställda områden (Söderman & 

Folkestad, 2008).  

Kartellens låt tillsammans med Timbuktu, Svarta duvor och vissna liljor (2013), är inte med i 

studiens urval men utgör ett exempel på musik som politiskt verktyg. Detta blir tydligt när 

texten betraktas, då den innefattar rader som “Palme fick ett nackskott, SD fick jackpott, 

folket blev till fimparna i Anders Borgs askkopp”, “Dunka Jimmie gul och blå, hissa i en 

flaggstång”, “Svensk politik handlar bara om para” och “Hjärtat sitter där till vänster så tänk 

efter vilken sida ni vill ska leda detta land”. Det är en låt Sebbe Staxx, tidigare medlem i 

Kartellen, har gått ut och förklarat är politisk, precis som albumet den finns på är politisk 

enligt artisten (SvD, 2013). På grund av dess våldsamma och politiska innehåll fick låten 

restriktioner på så vis att Sveriges Radio enbart spelar låten om den efterföljs av kommentarer 

eller diskussion, för att radion ska kunna bibehålla opartiskhet (Sveriges Radio, 2013a). Det 
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går att tolka att när musik beläggs med restriktioner visar det dess inneboende makt, 

alternativt att det påvisar Sveriges radios makt att begränsa budskap. 

Musikens makt påvisar även Silow Kallenberg (2016) som i sin studie belyser hur personal på 

behandlingshem sammankopplar ungdomars normbrytande beteende till deras musiksmak. 

Personalen ger uttryck för att ungdomarnas musik, då specifikt hiphop och reggae, stärker 

sidor som uppfattas som hotfulla, vilket resulterar i att personalen försöker begränsa 

ungdomarnas musiklyssnande. Exempel på musik som personal försöker begränsas är låtar av 

Kartellen, utifrån deras kopplingar till grov brottslighet, och låtar av Labyrint, baserat på 

deras drogliberala syn (Silow Kallenberg, 2016). Sebbe Staxx, vars uttalande i media Silow 

Kallenberg (2016) citerat i sitt arbete, menar dock att det inte är musiken som förorsakar att 

ungdomar hamnar snett, utan musiken ger dem istället en beskrivning av en vardag de kan 

relatera till. Något intressant som Silow Kallenberg (2016) belyser är hur en önskan om att 

styra ungdomarnas musik påverkar ungdomarna. En av ungdomarna som intervjuas ger 

uttryck för en misstro mot samhället och en ovilja att vara del av detsamma, baserat på att 

hiphop målas ut som boven, vilket Silow Kallenberg (2016) tolkar att ungdomen har svårt att 

relatera och vilja delta i ett samhälle som distanserar sig från den musik som ungdomen 

upplever är en beskrivning av sin verklighet.  

 

Tolkningsram 
I detta avsnitt presenteras studiens tolkningsram. Inledningsvis presenteras begreppet 

territoriell stigmatisering, följt av begreppet machokultur och därefter begreppet 

varumärkesbyggande. Presentationen av varje begrepp kommer inledas med en kort 

förklaring av dess relevans för arbetet. 

Territoriell stigmatisering 
Territoriell stigmatisering är en teori fokuserad på utanförskap, och kan vara behjälplig i 

analysen av låttexterna genom att fungera som ett sätt att tolka huruvida det förekommer 

uttryckt utanförskap i låttexterna. Valet föll på territoriell stigmatisering snarare än 

utanförskap eller stigma utifrån begreppets koppling till plats, då förorten är central i arbetet. 

Territoriell stigmatisering kan förstås som en process där förutsättningarna gällande socialt 

kapital, utbildning, ekonomi och känslan av att vara integrerad i samhället är långt sämre för 

vissa stadsdelar än andra (Lalander & Johansson, 2012). Det finns en skillnad mellan 

territoriell stigmatisering och stigma, då det förstnämnda handlar om att en plats blir 

stigmatiserad. Stigma handlar istället om, som beskrivet av Goffman (2007), egenskaper hos 

individen i relation till kontexten individen verkar i. Dessa kan handla om 

religionstillhörighet, hudfärg, kriminella handlingar eller kroppsliga åkommor (Goffman, 

2007). Det kan alltså tolkas att människan stigmatiseras utifrån egenskaper som är knutna till 

personen, medan vid territoriell stigmatisering sker stigmatisering knutet till plats. En del i 

territoriell stigmatisering, som också till viss del ligger till grund för denna stigmatisering, är 

kvalitéer i området och hos dess invånare - exempelvis en högre andel fattiga och med annan 

etnicitet än majoritetsbefolkningen. Ytterligare en del är att det är välkänt att dessa livsvillkor 

föreligger och även människor som aldrig kommer i kontakt med området har en bestämd 

åsikt om hur området är (Wacquant, Slater & Pereira, 2014). Wacquant, Slater och Pereira 

(2014) förklarar detta med att områdets namn likställs med ett socialt helvete, både av media, 

politiker och i vanliga samtal. Detta exemplifieras med hur svenskar i avlägsna byar ryggar 

tillbaka när de hör namn som Rinkeby och Tensta, trots att de aldrig har och aldrig kommer 
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att sätta sin fot där (Wacquant, Slater & Pereira, 2014). Territoriell stigmatisering handlar om 

en demonisering av livsvillkoren i förortsområden där den mediala diskursen skapar rädsla 

och oro, och utifrån detta uppkommer stereotypa föreställningar om förortens befolkning 

likväl som föreställningar avseende motsättningar när det kommer till ras, kultur, religion och 

kriminalitet (Sernhede, 2015). Demonisering kan här tolkas innebära att förortens livsvillkor 

svartmålas. Rykten kring området och dess invånare sprids, ofta av människor som varken bor 

eller besöker området (Lidskog & Deniz, 2009). Media sprider ofta bilder som är en 

dramatisering av verkligheten, där förorten konstrueras och framställs som något annorlunda. 

Dramatisering kan här förstås som att överdriva verkligheten för att väcka intresse från 

allmänheten. Dessa bilder påverkar sedan omgivningen som tar medias rapportering som 

sanning gällande förorten och dess invånare (Lalander & Johansson, 2012).  

Andra människors åsikter om ens värde utgör grunden för det sociala självet, och individer 

som förväntar sig att ses som underlägsna kommer prestera sämre (Wilkinson & Pickett, 

2009). Det är därför problematiskt med de negativa föreställningar som florerar kring de 

individer som härstammar från ett förortsområde, och Sernhede (2007) påtalar hur en andra 

klassens medborgare pekas ut. Ungdomar möts av nedvärderande och fördomsfulla attityder 

från andra i samhället baserat på att ungdomarna kommer från ett område som utpekats som 

kriminellt, vilket föranleder en känsla av att vara sämre eller mindre värd i andras ögon 

(Liljeholm Hansson, 2014). Ungdomarnas identitet “bestäms” alltså av andra genom 

stereotypa föreställningar utifrån platsen man kommer ifrån, vilket kan leda till att 

ungdomarna inkorporerar sitt område där de växt upp i både det individuella och det 

kollektiva identitetskapandet (Sernhede, 2015). 

En tolkning är att inkorporerandet av förorten i identiteten blir ett sätt att hantera fördomarna 

ungdomarna möter, och kan förstås bidra till behovet att försvara den egna stadsdelen och 

därigenom den egna identiteten. Vad andra tror om oss och hur de ser oss är en stigande oro, 

och med en självkänsla som blir allt mer ömtålig blir det allt viktigare för individen att skydda 

både det sociala anseendet samt den sociala statusen (Wilkinson & Pickett, 2009). Ett sätt att 

göra det är att kräva respekt, vilket i sin tur kan ta sig uttryck genom att till exempel medvetet 

uppfylla eller åtminstone spela på de bilder av fara som media målar upp (Sernhede, 2007). 

Även våldshandlingar kan tjäna syftet att vinna respekt, där individen jagar en känsla av 

stolthet för att ersätta skam- och mindervärdeskänslor i ett ojämlikt samhälle (Wilkinson & 

Pickett, 2009). Ett annat sätt är att mytologisera förorten, då det blir ett sätt att uppvärdera 

förorten. Förortsområdet är en avgörande identitetsskapande och trygghetsskapande faktor i 

ungdomarnas liv (Sernhede, 2015). En tolkning är att genom att uppvärdera förorten 

uppvärderas ungdomarna, då området är en vital del i identiteten.  

Lalander och Johansson (2012) talar om hur motstånd mot underordningen är ett sätt att 

hantera stigmatisering, där individen ingår i en grupp som utvecklar solidaritet och stolthet 

över att vara utanför och marginaliserad med stöd av globala stilar och ikoner - som till 

exempel hiphop och hiphopartister. Musik är ett sätt att skapa gemenskap och organisera sig, 

där musiken med dess tillhörande symboler och ritualer bildar en subkultur (Nordström & 

Bohlin, 2014). Det ger en motidentitet som ger individen stolthet istället för den skamfyllda 

identitet som samhället tillhandahåller. Genom att ungdomar med liknande upplevelser av 

marginalisering och alienation går samman för att bygga en kultur försöker de uppvärdera sig 

själva, och förflyttas från den samhällsposition de besitter (Lalander & Johansson, 2012). Med 

stöd av subkulturen kan individen skapa gränser mot det omgivande samhället och motsätta 

sig dess normer, och istället följa subkulturens värderingar (Nordström & Bohlin, 2014). En 

tolkning blir att ungdomar med stöd av exempelvis musik skapar en kultur där de får 

betydelse, och genom att göra bostadsområdet centralt inom rappen ges bostadsområdet också 
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betydelse - som i sin tur ökar ungdomarnas värde ännu mer i enlighet med det Sernhede 

(2015) påtalar om förortens betydelse för identiteten. Förutom kulturella uttryck skulle även 

våld kunna vara ett uttryckssätt för en motidentitet, vilket skulle kunna uttydas i och med att 

Johansson och Lalander (2012) påtalar att det kan ses en ökad mängd våldsaktioner i områden 

som är territoriellt stigmatiserade. Här kan en parallell dras till de upploppsliknande 

situationer som beskrivits under avsnittet “Välkommen till vår betong”, där polisen (2015) 

påtalar social oro i form av bland annat stenkastning och bilbränder i utsatta områden.  

Machokultur 
Machokultur är ett begrepp med fokus på maskulinitet och normer knutna till detta, och är ett 

sätt att inkorporera dessa perspektiv i analysen av låttexterna. Maskulinitet som begrepp hade 

kunnat vara ett alternativ till machokultur, men valet föll ändå på machokultur då det även 

innefattar maskulinitet.  

Machokultur är en samling normer och förväntningar på hur män ska vara, och föranleder 

attityder som orsakar män och pojkar att bete sig på sätt som anses vara manliga (Under 

Kevlaret, u.å.) Både Under Kevlaret (u.å) och Locker Room Talk (2017) är ideella 

organisationer som aktivt arbetar mot machokultur i Sverige. Machokultur handlar bland 

annat om att män förväntas vara självsäkra, heterosexuella, inte gråta eller prata om känslor, 

vara vältränade, aldrig visa sig svaga och att våld är ett accepterat sätt att uttrycka känslor. 

Det sista kan vara en bidragande faktor till att år 2016 var 80 % av de misstänkta för 

misshandel i Sverige är män enligt Brottsförebyggande rådet (2018). Vidare är det viktigt att 

vara tuff och modig på ett vårdslöst sätt, vilket skulle kunna förstås bidra till att 80 % av 

dödsfall i trafiken är män och 80 % av drunkningsoffer är män. Det faktum att 

heterosexualitet är centralt för att upprätthålla manlighet enligt machokulturen innebär ett 

behov av att bekräfta sin sexualitet genom att till exempel prata om sina sexuella erövringar. 

Kvinnosynen detta föranleder bidrar till objektifierande av kvinnor och kan även bidra till 

ökat sexuellt våld, vilket kan ses i det faktum att 97 % av misstänkta sexualbrottslingar i 

Sverige är män (Under Kevlaret, u.å.). Förväntningarna på killar att prata på ett grovt och 

nedvärderande sätt påverkar mer än vad man tror, då grabbjargong och miljöer med 

nedvärderade samtal där unga män befinner sig kan bidra till att utveckla kränkande eller 

våldsamt beteende. Det är därför viktigt att unga män får lära sig att det finns andra sätt att 

vara man på än det sätt som machokulturen dikterar (Locker room talk, 2017). Hiphopen är en 

sådan arena som kan tänkas påverka unga män, vilket kan förstås utifrån att Sernhede (2015) 

påtalar att en machoattityd hos vissa rappare som föranleder höjda ögonbryn - inte minst 

gällande kvinnosyn och hur den egna mansrollen betraktas. I hiphoptexter återfinns även drag 

av protestmaskulinitet, där det görs motstånd mot ett upplevt förtryck genom användandet av 

manliga attribut (Silow Kallenberg, 2016). Det är här även intressant att konstatera att den 

svenska hiphopscenen i dagsläget domineras av män, trots att det kommer allt fler stora 

kvinnliga rappare. Ett exempel som visar på detta är tidningen Kingsize Magazines årliga 

gala, en hiphopgala med 40 nomineringar. Galans första år, 2012, var endast en kvinna 

nominerad. Efterföljande år var det två nomineringar, och året 2014 var fem kvinnor 

nominerade i totalt 7 kategorier (Sveriges Radio, 2014). Kingsize Magazine har även påtalat 

sin ambition “att arbeta aktivt med ett genusperspektiv på en mansdominerad hiphopscen” 

(Kingsize Magazine, 2014). 

Machokulturen spänner över hela samhället, men när det gäller att förstå maskulinitet i en 

förortskontext understryker Sernhede (2007) vikten av att betrakta betydelsen av den sociala 

underordningen och utanförskap, där språkliga jargonger, attityder och beteendemönster 

kompenserar för en i grunden osäker och sårbar manlig identitet. Det finns en inre ambivalens 
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som pareras genom en överdriven manlighet, som blir en strategi för att hantera social 

marginalisering, utanförskap och maktlöshet (Sernhede, 2007). Maskulinitet i denna kontext 

blir ett komplext fenomen, men som Sernhede (2007) påtalar är det möjligt att uttyda att det 

primärt handlar om ett uttryck för den manliga överordning som är en av de mest bärande 

strukturer i samhället. Det är lätt att skifta fokus till etniska och kulturella aspekter av 

manlighet när maskulinitet i en förortskontext diskuteras, men mansdominans och kvinnlig 

underordning förekommer i alla delar av samhället. Genom att fokusera på etnicitet och 

kultur, finns risken att främlingsfientlighet cementeras utifrån att stereotypa bilder av 

“invandrarmän” skapas (Sernhede, 2007). Därför kan det tolkas vara av vikt att inte bara se 

maskulinitet och machokultur i relation till en förortskontext, utan också som ett fenomen 

som spänner över fler parametrar än etnicitet och kultur.  

Något som kan anses vara av vikt i relation till machokultur är homosocialitet. Hammarén 

(2008) beskriver i sin avhandling homosocialitet som manliga sammanhang där makt över 

underordnade maskuliniteter och kvinnor reproduceras. Det är en strikt reglerad typ av närhet 

som ger sammanhållning i gänget samtidigt som det effektivt stänger ute “det kvinnliga” och 

det annorlunda (Lalander & Johansson, 2012). Heterosexualiteten är här central, då 

homosociala sammanhang karaktäriseras av en längtan efter intimitet och en rädsla att detta 

ska framstå som ett homosexuellt begär som framställer den längtande som omanligt 

(Hammarén, 2008). En tolkning är att detta kan härstamma från det faktum Lalander och 

Johansson (2012) påtalar, vilket är att män generellt sett inte tillåts den fysiska närhet i sina 

vänskapsrelationer med andra män som ofta ter sig självklar i kvinnliga vänskapsrelationer. 

Förväntan att män ska vara heterosexuella, och behovet av att bevisa detta genom att 

exempelvis objektifiera kvinnor är som tidigare nämnt en del av machokulturen (Under 

Kevlaret, u.å.). I homosociala sammanhang betonas heterosexualiteten exempelvis genom 

sexistiskt språkbruk mot kvinnor och en motsättning inför homosexuella, där en utåtriktad 

homofobi legitimerar intimitet inom det manliga kompisgänget. Homofobin i sig är i detta 

sammanhang egentligen inte rädsla för homosexuella, utan en rädsla att framstå som omanlig 

inför sina manliga kompisar (Hammarén, 2008). Homosocialiteten är också arenan där språk, 

symboler och sociala koder sammankopplade med identitetsskapande för både grupp och 

individ förmedlas (Liljeholm Hansson, 2014).  

Varumärkesbyggande 
Varumärkesbyggande är en teori som möjliggör tolkningar kring bilderna av förorten som kan 

utläsas i låttexterna och syftet med dessa presentationer ur ett annat perspektiv. Anledningen 

till att just varumärkesbyggande valdes ut var att det kunde vara intressant att reflektera över 

möjligheten att hiphoptexterna är del av ett varumärke genom att belysa förorten och dess 

kvalitéer.  

Nationalencyklopedin (u.å.) definierar termen varumärke som “lagligen skyddat namn eller 

kännetecken på varor och tjänster från en viss näringsidkare”, och förklarar att märket blir en 

symbol för produktens image. En viktig del av detta är varumärkesnamnet, som präglas av 

ekonomiska, språkliga och psykologiska faktorer då olika ord ger olika associationer. 

Exempelvis bilmärket Jaguar förmedlar kraft och tvättmedelsmärket Skona gör antydning på 

miljövänlighet, och detta är centralt i marknadsföring av olika varor (Nationalencyklopedin, 

u.å.). Varumärkesbyggande kan förstås som arbetet med att skapa produktens image, alltså 

hur omgivningen uppfattar produkten i fråga. Av ovanstående definition förs tankarna till 

produkter av olika slag, men det är inte det enda som kan förstås som varumärken. 

Exempelvis Solberg Søilen, Svensson och Frestad Solér (2014) diskuterar i sin artikel hur 

fotbollsklubbar kan bygga upp sina varumärken. Det handlar då om att, förutom 
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framgångsrika matcher, även ha schyssta värderingar, satsa på ungdomar, exponeras i media, 

skapa lojalitet genom känslomässiga band samt spela på nostalgi och stolthet (Solberg Søilen, 

Svensson & Frestad Solér, 2014). Även nationer kan bygga sig ett varumärke, vilket 

Ståhlberg och Bolin (2015) belyser i sin artikel. De menar att oavsett vilken typ av vara som 

varumärkesbyggandet berör, är identitet centralt. Identitet kan brytas ner till två olika 

perspektiv; det första handlar om att varan behöver vara unik och särskilja sig från andra 

varor, och det andra handlar om att möjliggöra att människor ska kunna identifiera sig med 

varan i fråga. När varan är en nation handlar det om att dels måla upp en bild av nationen som 

särskiljer sig från hur andra nationer avbildas, och dels skapa möjligheter för medborgarna att 

kunna identifiera sig med nationen genom hur den framställs (Ståhlberg & Bolin, 2015). 

Ståhlberg och Bolin (2015) förklarar att det första handlar om att attrahera turister och skapa 

sig en internationell ställning, medan det sistnämnda kretsar kring nationsbyggande i form av 

samhörighet. Dessa två syften går dock inte alltid att kombinera, och Ståhlberg och Bolin 

(2015) påpekar uppkomsten av en diskrepans där invånarnas självbild krockar med den bild 

av nationen som marknadsförs utåt.  

 

Resultat och analys  
Denna del av arbetet är uppdelad i två delstudier utifrån hur resultatet presenteras. Den första 

delstudien är en översikt där resultatet presenteras mer strukturerat i form av tabeller och en 

tidslinje. Den andra delstudien är istället en fördjupad analys av ett mindre antal låtar. 

Översikten bygger främst på studiens första frågeställning, alltså vilka teman som kan 

urskönjas i låtarna, medan den fördjupade analysen främst bygger på studiens andra och tredje 

frågeställning – på vilket sätt teman porträtteras och hur dessa uppfattas. Under redogörelsen 

för båda dessa delstudier kommer underrubriker användas utifrån de teman som behandlas.  

Översikt 
I denna översikt kommer som beskrivet ovan resultat att presenteras i form av tabeller och en 

tidslinje. I delstudien visas förekomsten av olika teman på ett övergripande plan utifrån ett 

urval av 100 hiphoplåtar. Varje tabell innefattar dock både hiphoplåtar och Svensktoppenlåtar 

för att kunna jämföra huruvida de teman som undersökts är genrespecifika. Vad som är av 

vikt att minnas gällande denna jämförelse är att endast 10 Svensktoppenlåtar undersöktes 

jämfört med de 100 hiphoplåtarna. Det föreligger därför en svårighet att göra en korrekt 

jämförelse, men det kan ändå ge en indikation på huruvida de teman som belysts är specifika 

för hiphopgenren.  

Språk och geografi 

Förortssvenska är en företeelse Sernhede (2007) menar är av vikt för att markera ursprung och 

för det kollektiva identitetsbyggandet, det senare i högre utsträckning för killar, och kan av 

dessa anledningar föredras framför korrekt svenska. Även förortsområdet är av vikt för 

identitetsbyggandet, och ofta som en reaktion på att andra människor “bestämmer” identiteten 

på grund av områden individen kommer ifrån. Individen blir sedd som mindre värd på grund 

av området denne växt upp i och därför inkorporeras området i identitetsskapandet (Sernhede, 

2015). Sernhede (2015) påtalar hur förortens livsvillkor ofta är fokus inom svensk hiphop, och 

både Sernhede (2007) och Berggren (2014) påtalar hur representation av förorten är en central 

del inom hiphop. Detta kan förstås vara del i att specifika geografiska referenser är ett centralt 

tema, då livsvillkoren är knutna till denna typ av områden. Frågan är då huruvida dessa teman 

kan uttydas i empirin? 
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Tabell 1.1. Språk och geografi i hiphop och Svensktoppen 

  Hiphop 

n=100 

Svensktoppen 

n=10 

 JA  NEJ   JA  NEJ  

Förortssvenska 98 2 0 10 

Specifik geografisk 

referens 

44 56 3 7 

Ord som symboliserar 

förortskontext 

61 39 0 10 

Som kan ses i ovanstående tabell, används förortssvenska i 98 av de 100 hiphoplåtarna och i 

noll av Svensktoppenlåtarna. Förortssvenska innebär här slanguttryck ur svenska, som 

exempelvis fett eller tung, och/eller låneord från andra språk som till exempel ordet cok, med 

ursprung ur turkiska. Cok är ett förstärkningsord, exempelvis cok tråkigt har samma betydelse 

som jättetråkigt. Resultatet i tabellen tar dock bara hänsyn om förortssvenska förekommer, 

inte hur det använts eller i vilket utsträckning. Exempelvis Joys låt Kattliv (2014) hade enbart 

två engelska låneord, medan andra låtar som till exempel Aden och Asmes låt Kasse (2017) 

innefattar både svenska slanguttryck och låneord från flera språk. Båda dessa inkluderas dock 

i de 98 av 100 hiphoplåtar i tabellen som använd förortssvenska. Vad gäller specifika 

geografiska referenser inkluderade 44 hiphoplåtarna av 100 detta, vilket kan vara allt från 

länder till kollektivtrafik knutna till plats. Ett exempel på när ett land namnges är i Carlito ft 

Amsie Browns låt Krigarsjäl (2012) som sjunger “jag krigar väl, som kvinnor i Eritrea”. Den 

geografiska referens som gjordes oftast var dock till stadsdelar eller bostadsområde, då 35 av 

100 hiphoplåtar gjorde referens till detta. Ett exempel på detta är Labyrints låt Ortens favoriter 

(2011) som namnger en rad olika områden, bland annat Bergsjön i Göteborg, Råslätt i 

Jönköping och Vivalla i Örebro. Förutom referenser till specifika områden användes också 

ord som symboliserar en förortskontext som bland annat “trakt”, “orten” eller “program”, och 

detta förekom i 61 av 100 hiphoplåtar. Lokals låt “Min trakt” är ett exempel där ordet även 

går att återfinna i titeln. Av Svensktoppenlåtarna innefattade ingen denna typ av ord, samtidigt 

som 3 av 10 hade specifika geografiska referenser. Dessa var dock två referenser till städer, 

samt att Mando Diaos låt Strövtåg i hembygden (2012) gjorde referens till Alsterns dal - 

vilket fördes in som referens till stadsdel/bostadsområde då det handlar om området 

tillhörande Alster Herrgård. Inga av de miljonprogramsområden som omnämndes i 

hiphoplåtarna framkom bland Svensktoppenlåtarna.  

Livsstilsaspekter 

Livsstilsaspekter kan förstås som olika faktorer som handlar om livsstil, exempelvis attityder 

och värderingar i relation till samhällsnormer. Detta kommer att presenteras i två tabeller. Den 

första tabellen handlar om temat våld och temat kriminalitet. Vid anblick av den tidigare 

kunskap som inkluderats i studien går det att se dessa teman ur två olika perspektiv. Det första 
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är det som Sernhede (2007) påtalar, vilket handlar om att medvetet uppfylla eller spela på de 

föreställningar av fara som finns. Exempelvis om media ständigt talar om farliga kriminella 

män från förorten, och andra människor bemöter individer från dessa områden som om de 

vore kriminella, kan ett sätt att hantera det att börja uppfylla dessa föreställningar och 

därigenom kräva respekt. Det andra perspektivet kring våld och kriminalitet är att se till 

machokultur. En del av machokulturen handlar om mod, vårdslöshet och våld som ett 

accepterat sätt att visa känslor, vilket också är del i att vara man enligt dessa normer (Under 

Kevlaret, u.å.). Våld och kriminalitet som teman kan därför förstås vara del av att bevisa sin 

manlighet. Manlighet blir också ett sätt att hantera utanförskap, vilket både Silow Kallenberg 

(2016) och Sernhede (2007) påtalar. En tolkning är att bevisa sin manlighet gör att individen 

accepteras som man, även när den inte accepteras som fullvärdig samhällsmedlem på grund 

av exempelvis territoriell stigmatisering. I vilket utsträckning våld och kriminalitet som teman 

behandlas i låtarna kommer kan utläsas av nedanstående tabell och efterföljande stycke. 

Tabell 1.2. Våld och kriminalitet i hiphop och Svensktoppen 

  Hiphop 

n=100 

Svensktoppen n=10 

 JA  NEJ   JA  NEJ  

Vapen och/eller våld 49 51 0 10 

Vapenmotstånd 2 98 0 10 

Döda människor 20 80 1 9 

Polis och/eller 

kriminalvård 

49 51 0 10 

Tabellen visar att nästan hälften av hiphoplåtarna innehöll referenser som faller inom temat 

vapen och/eller våld, vilket innebär omnämnande av vapen, upploppssituationer och/eller 

gjorde hot. Ett uttalat vapenmotstånd återfanns i 2 låtar av 100, medan människor som dött 

framkom som tema i 20 låtar av 100. Vissa låtar, exempelvis Habibi (2017) av Ricky Rich ft 

ARAM Mafia, har en attityd gentemot vapen som kan ses som normaliserande genom låtrader 

som “Hon är tia som min nia”, vilket betyder att tjejen är lika fin som hans vapen. Även polis 

och/eller kriminalvård är ett vanligt tema. Inga av låtarna påtalade något positivt med 

rättssystemet, utan vanligare var kritik mot polisen eller en stolthet med att ha suttit fängslad. 

Exempelvis Aliammos låt Knasdagar (2014) som handlar om en livsstil färgad av kriminalitet, 

så sjunger han till andra rappare att “ni är fucking statister, kanske er väns väns vän sitter så 

vad är det ni skryter”. Här går det att uttyda en stolthet att ha varit i kriminalvårdens system, 

vilket skulle kunna förstås ge en statushöjande effekt som de andra rapparna försöker 

tillskansa sig utan att faktiskt ha suttit inne. Ett annat exempel är Jaccos låt När mörkret faller 

(2009), som talar om att på natten “så blir gatorna haram det är fucking gris överallt”. Av 

Svensktoppenlåtarna var det inga som gjorde referenser till vapen, våld, polis eller 

kriminalvård men en låt nämner döda människor. Det är då Magnus Ugglas låt Jag och min 
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far (2013) som handlar om relation till hans döde far. Även gällande dessa teman återfinns 

alltså en skillnad mellan låtarna från Svensktoppen och hiphoplåtarna. 

Något annat som berör livsstil är narkotika, pengar och symbolvärde. Förekomsten av dessa 

teman kan utläsas i tabell 1.3 som återfinns nedan. Även här kan koppling göras till Sernhedes 

(2007) uttalande om att spela på stereotypa föreställningar för att kräva respekt, då narkotika 

genom sin illegala status spelar på kriminalitet och därmed en viss farlighet. Vinna respekt 

kan också tolkas ske materiellt, vilket gör att även pengar och symbolvärde kan kopplas till 

respekt. En möjlig tolkning är att respekt blir centralt när individen upplever att denne inte får 

detta naturligt, varav symbolvärde, pengar och spela farligt blir viktigt för att få respekt. 

Pengar kan också vara del i förortens livsvillkor när bristen av dem påtalas, vilket Sernhede 

(2015) påtalat som ett centralt tema i hiphop. Som beskrivits i avsnittet tidigare kunskap 

påtalar bland annat Liljeholm Hansson (2014) att det råder en lägre socioekonomisk status i 

förortsområden och därmed sämre ekonomiska förutsättningar. En alternativ tolkning kring 

pengars roll i texterna är kopplat till det Berggren (2014) påvisar i sin avhandling, vilket är att 

klasskritik påtalas inom hiphopen. Fokus på det materiella skulle kunna tolkas vara ett sätt att 

göra narr av klassystemet, där materiella tillgångar ligger till grund för klassificering av 

människor.  

Tabell 1.3. Narkotika, pengar och symbolvärde i hiphop och Svensktoppen 

  Hiphop 

n=100 

Svensktoppen 

n=10 

 JA  NEJ   JA  NEJ  

Narkotika 65 35 0 10 

Pengar 68 32 1 9 

Symbolvärde 30 70 0 10 

Den vanligaste drogen som refererades till är cannabis, och gällande pengar är det relativt 

jämlikt mellan underkategorierna viljan att ha pengar, brist på pengar och illegala pengar. Ett 

exempel på en låt som benämnde båda dessa teman är Stors låt Svartskallar (2017) som bland 

annat innehåller raderna “dem brukade pressa folk på para gjorde fett med euro” och “dem 

importerade abiat som det var apelsiner”. Den första raden handlar om att utpressa människor 

för att få pengar och den andra raden handlar om att smuggla in kokain. Av 

Svensktoppenlåtarna berörde ingen av låtarna narkotika, men en låt behandlade ämnet pengar 

då Miriam Bryant önskade att hon hade en sista slant i låten Ett sista glas (2015). Det sista 

temat i tabellen är symbolvärde, vilket handlar om klädmärken och bilar. Ett exempel på detta 

är All green (2016) av Fiidow ft Jamkid, Lokal och Patryk, som sjunger “Mannen gant hela 

vägen leva highlife” och “Bilar för miljoner min broder vi är på riktigt” samtidigt som de har 

rader som “fuck aina” och talar om en livsstil med mycket pengar. 
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Utanförskap 

Sernhede (2007) beskriver att hiphop används för att bemöta territoriell stigmatisering och 

belysa sociala orättvisor. Detta sker genom att påtala förortsområdens livsvillkor (Sernhede, 

2015). Även Berggren (2014) belyser hur hiphopen fungerar som ett sätt att sätta sociala 

orättvisor i form av ojämlikhet kopplat till klass och etnicitet på den politiska agendan. 

Musiken fungerar emancipatorisk kraft där invandrarungdomen kräver sin plats i samhället, 

och är ett sätt för marginaliserade grupper att få en röst som inte annars hörs (Söderman & 

Folkestad, 2008). Söderman och Folkestad (2008) beskriver hur musiken kan fungera som ett 

sätt att bemöta utanförskap som sannolikt grundar sig både i etnicitet och klassmässiga 

skillnader. I Silow Kallenbergs (2016) arbete citeras när Sebbe Staxx påtalar att hiphop ger 

ungdomar en beskrivning av deras vardag, vilket också kan förstås vara betydelsefullt. 

Exempelvis beskriver Silow Kallenberg (2016) en ungdom som har svårt att relatera och vilja 

delta i ett samhälle som tar avstånd från den musik som beskriver ungdomens verklighet, 

vilket kan tolkas som att det finns en upplevd skillnad mellan ungdomens verklighet och 

övriga samhället. En sådan känsla kan förstås som ett utanförskap, och därigenom blir det i så 

fall betydelsefullt med en arena där ungdomen kan känna tillhörighet. Frågan är om musiken, 

genom att påtala ett samhälleligt utanförskap, skapar gemenskap i känslan att inte höra till. 

Det blir då intressant i vilken utsträckning hiphopen berör utanförskap, vilket kommer 

redogöras för i nedanstående tabell samt efterföljande stycke. 

Tabell 1.4. Socialtjänst och exklusion i hiphop och Svensktoppen 

  Hiphop 

n=100 

Svensktoppen 

n=10 

 JA  NEJ   JA  NEJ 

Socialtjänst 2 98 0 10 

Exklusion 36 64 1 9 

Som kan ses i tabellen nämner 2 av de 100 hiphoplåtarna socialtjänst, medan 36 hiphoplåtar 

påtalade någon slags exklusion. Denna exklusion kunde vara allt från ett diffust “de”, som i 

Stockholmssyndromets låt Ormar i gräset del 2 (2011) som beskriver hur “de missbrukar min 

schyssthet” till låtar som ställer sig kritiska till förortens livsvillkor med mer politisk 

framtoning. Ett exempel på det senare är låten Mina områden (2012) av Kartellen ft Dani M, 

som beskriver missbruk och misär kombinerat med rader som denna; “som politikerna 

glömde postkoden, välkommen till mina områden”.  

Genom att få låtar påtalar socialtjänst trots att en jämförelsevis stor del lyfter exklusion, väcks 

funderingar vad det säger om det sociala arbetet. Är det inte del av artisternas erfarenheter, 

eller görs en distinktion mellan socialtjänst och samhället? Vad har detta i så fall för 

implikationer på det sociala arbetet? Det är dock av vikt att förtydliga att omnämnandet av 

socialtjänst inte var positivt; till exempel i Jaccos låt Vår betong (2009) sjunger han “Aina 

misshandlar invandrare när ingen ser, därför polisstationer och sockontor brinner ner”. Det 

andra omnämnandet var i Kartellen ft Dani Ms låt Så fort (2013) där de säger “papporna på 

krogen, mammorna på soc”. Då låten färgas av en känsla av hopplöshet genom exempelvis 

rader som “shuno fjorton år du kan testa hans produkt, han kan beckna dig en motherfucking 
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minnesförlust”, “från en gata till en cell det var skottlossning ikväll” och “vi är alla vilsna och 

beter oss dumt”, som påtalar svåra livsvillkor i förorten med exempelvis missbruk, 

fjortonåriga langare och skottlossning är det svårt att se att socialtjänstens omnämnande i 

låten är av positiv karaktär. Låten innefattar även raden “medan Reinfeldt vände bort sitt 

ansikte jag såg programmen brinna som i Frankrike”, vilket innebär en parallell till upploppen 

i Frankrike samtidigt som samhället anklagas för att blunda för det som pågår. Det faktum att 

socialtjänsten inte omnämns i högre utsträckning kanske därför inte har särskilt stor betydelse, 

utan socialtjänst och samhälle kanske snarare förstås vara samma aktör som dessutom inte tar 

sitt ansvar. I just denna låt går det därmed inte att se det som Sernhede (2015) beskriver - att 

socialarbetaren upplevs som en ockupationsmakt. Dock går det att uttyda att kopplingen 

mellan Frankrike och Sverige som görs av Kartellen och Dani M i låten kan förstås gå i linje 

med Sernhedes (2007) tanke om att förortens livsvillkor är liknande i de båda länderna. Av 

Svensktoppenlåtarna gjorde ingen av låtarna referens till socialtjänst, men då Lalehs låt Bara 

få va mig själv (2016) påtalar ett “dem” i låten som kan förstås kretsa kring mobbning 

innefattas denna i temat exklusion. Musiken som politiskt verktyg, som Söderman och 

Folkestad (2008) beskriver, förekommer alltså enbart i hiphoplåtarna och inte 

Svensktoppenlåtarna.  

De 36 av 100 hiphoplåtar som uttryckte någon slags exklusion sammanställdes i en tidslinje, 

där låtarna fördelades på år och sattes i relation till de upplopp som nämnts tidigare i arbetet - 

upploppen 2009 samt Husbykravallerna 2013. Syftet med detta var att se om det går att se 

någon korrelation mellan uttryckt exklusion i hiphop och förekomst av upplopp, vilket är 

omöjligt att säga med så litet urval över så kort tid där bara två stora upplopp tas med i 

beräkning. Däremot är det intressant att reflektera över de möjliga tendenser till korrelation 

som kan uttydas, vilket kan innebära att hiphop tar upp dagsaktuell problematik – vilket går i 

linje med tanken att hiphop kan fungera som ett politiskt verktyg (jml Söderman & Folkestad, 

2008). 

Tidslinje 1.1. 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal låtar 2 1 3 6 4 5 4 7 4 

Upplopp X       X         

Tidslinjen visar som sagt de hiphoplåtar i urvalet som uttryckte exklusion, fördelat på år. Som 

nämnt tidigare finns en bredd i dessa låtar; vissa påtalar bara ett diffust ”de” medan andra 

ställer sig kritiska till förortens livsvillkor och uppmuntrar till aktion. Då alla ändå uttryckte 

någon form av exklusion valdes dock alla att inkluderas i denna tidslinje. Något som är 

intressant att notera är den näst högsta siffran i denna tabell är 2012; året innan 

Husbykravallerna tog plats. Vid en närmare titt på dessa låtar är det alla sådana som antingen 

uttrycker kritik mot politiken, uppmuntrar till revolution, påtalar det negativa i förortens 

livsvillkor eller ger uttryck för en kombination av dessa teman. Det blir här intressant att 

spekulera kring huruvida den frustration som kan förstås finnas med som orsak till 

Husbykravallerna följande år också färgade artisterna i deras låtskapande år 2012.  

Antalet låtar från varje år påverkas såklart av urvalet från början, och därför är det av vikt att 

inte dra för stora växlar på det tidslinjen visar. Exempelvis 2016, det år med högst andel låtar 
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som innefattar exklusion, är också det år som flest låtar i det stora urvalet härstammar ifrån. 

2010, det år med minst antal låtar i tidslinjen, är också det år med minst låtar i det stora 

urvalet. Detta kan förstås påverka utfallet, då exempelvis ett större antal låtar i urvalet ökar 

chansen för fler låtar som uttrycker exklusion.  

Sexualiserad eller betraktad som subjekt 

Heterosexualitet är centralt inom machokultur och homosocialitet. Heterosexualiteten och 

sexualisering av kvinnor är del av de normer som utgör machokultur (Under Kevlaret, u.å.) I 

samband med homosocialitet är heterosexualiteten - och därigenom också sexualiserande av 

kvinnor - av vikt för det ger utrymme för fysisk närhet inom vänskapsrelationen med andra 

män (Hammarén, 2008). Homosocialitet möjliggör sammanhållning inom gänget genom 

utestängning av det som är kvinnligt alternativt annorlunda (Lalander & Johansson, 2012). 

Detta är viktigt att ha med sig när förekomsten av sexualisering och att betrakta kvinnor och 

män som subjekt inom hiphop undersöks, särskilt då hiphop enligt Kingsize Magazine (2014) 

är en mansdominerad arena. Majoriteten av artisterna i urvalet är också män. 

Tabell 1.5. Sexualiserad eller betraktad som subjekt utifrån kön i hiphop och Svensktoppen 

  Hiphop 

n=100 

Svensktoppen 

n=10 

 JA  NEJ   JA  NEJ  

Sexualisering av 

Män 

0 100 0 10 

Män som subjekt 73 27 5 5 

Sexualisering av 

Kvinnor 

37 63 0 10 

Kvinnor som subjekt 17 83 3 7 

Sexualiserande handlar här om att det görs referens till sex, prostitution eller utseende när det 

talas om män, och subjekt handlar här om att män beskrivs utan att göra referenser till dessa 

ämnen alternativt benämns som bröder. Ett exempel på när ordet bror används är i raden “sho 

broder du är välkommen hit där vi bott sedan barnsben” från Willows låt För er (2015), som 

är en låt som kretsar kring att han representerar sin ort. Vad gäller kvinnor är det samma krav 

för låtarna att bli klassade som sexualiserande och för att ses som att de behandlar kvinnor 

som subjekt som för männen, förutom att de ska benämnas som systrar istället för bröder. Vad 

gäller sexualiseringen har bedömningen varit hård. Exempelvis Lokals låt Utan dig (2016) 

klassades som sexualiserande trots att det är en kärlekslåt, utifrån att den gjorde referens till 

utseende genom att beskriva att kvinnan var vacker. OVÖs låt Tid (2017), som också är en 

kärlekslåt, klassades däremot inte som sexualiserande då de sjunger “Jag svär det är så mycket 

mer än din kroppsfigur”, vilket gör att de inte lägger någon betydelse vid kvinnans utseende 



 

29 
 

även om det går att uttyda att kroppsfiguren uppskattas. Vad gäller Svensktoppenlåtarna sker 

inte sexualisering kring något av könen, medan båda könen behandlas som subjekt. Generellt 

handlar det i dessa fall om kärlekslåtar. Homosocialitet och machokultur framträder därmed 

tydligare inom hiphopgenren än i Svensktoppenlåtarna, i och med att det görs tydligare 

skillnad mellan män och kvinnor inom hiphoplåtarna.  

Fördjupad analys 
I denna delstudie kommer en fördjupad analys av 10 låtar presenteras. I första delstudien 

kunde det enbart konstateras huruvida olika teman förekom med stöd av tabeller, medan 

denna fördjupade analys möjliggör en tydligare bild av på vilket sätt olika teman kan ses i 

låtarna. Den fördjupade analysen i denna delstudie innefattar även teman som inte redogörs 

för i översikten i delstudie 1. 

Utanförskap i förorten 

Liljeholm Hansson (2014) påtalar att begreppet förort har vuxit sig bredare än att bara 

innebära ett område inom pendlingsavstånd från en storstadsregion, och nu även innefattar att 

delar av områden består av bostäder i form av höghus i betong samt en befolkning som har en 

högre grad av social utsatthet. Även Edling (2015) belyser social utsatthet i förorten samt att 

en högre grad av bostäderna i området är hyresrätter jämfört med övriga Sverige. Som kunde 

ses i delstudie 1 är både namngivande av förorter och ord som refererar till en förortskontext 

vanligt förekommande i hiphoplåtarna i urvalet. En låt som anspelar på förortskontext och de 

villkor Liljeholm Hansson (2014) påtalar är Lilla Namos Höj volymen (2013), som bland 

annat sjunger “kolla runt här ser du bara höghus” och “vissa snubbar dem har ingen 

sysselsättning, A-kassa, arbetslös utan någon ersättning”. Dessa meningar benämner dels den 

specifika bostadstypen likväl som social utsatthet i form av arbetslöshet. Även Rhymes & 

Riddim sjunger om bostäder i sin låt Andra sidan (2012), då genom raden “bland betonghus 

och slitna kåkar skriker vi ut allt vad vi orkar, vi vill ha förändring på vår situation”. Även här 

är det möjligt att uttyda social utsatthet, vilket är en tolkning som stärks av raden 

“svennebanan har det tryggt i sin bostadsrätt, här är det kallt så jag tänder en cigarett”. Raden 

kan tolkas uttrycka en distinktion mellan övriga svenskar och förortens invånare, men 

tolkning görs att det som åsyftas är svenskar i medelklassen och överklassen snarare än 

svenskar generellt - vilket stärks av omnämnandet av bostadsrätt samt det faktum att den del 

av duon som uttrycker denna känsla av utanförskap är etnisk svensk. Här görs tolkning att det 

snarare handlar om att det inte är etnicitet som styr vår lojalitet utan att klass är det centrala; 

särskilt då det ur texten går att uttyda att artisten känner större tillhörighet till sitt område än 

till den omnämnda svennebananen. Detta går i linje med Berggrens (2014) observationer att 

ojämlikhet kopplat till klass är ett centralt tema inom hiphop. En annan låt som också kan 

uttydas tala om utanförskap kopplat till förort och klass är Underklassmusik (2013) av 

Kartellen ft Aleks, och ett exempel av detta kan ses i nedanstående citat.  

Det är permanent nitlott, tror du villorna hör 

när det smattras i programmen och grabbarna dör? 

Det här är underklassmusik för de som lämnats utanför.  

Här framgår en upplevelse av att omgivande samhälle inte bryr sig om förortens befolkning 

och de dödsskjutningar som sker. Användandet av ordet villor i citatet tyder på att det är något 

som inte finns i programmen, alltså förorten. Det tolkas finnas en distinktion av klass även 

här, där omgivande samhälle besitter en högre position klassmässigt än de i förortskontext 

genom att de bor i villor snarare än lägenhet. En parallell kan även här dras till den 

stereotypiska svenska medelklassdrömmen “volvo, vovve, villa”. Genom påståendet att 
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villorna inte hör skjutningarna i förorten dras en linje som föranleder att den typen av dröm 

om ett Svensson-liv framställs som omöjlig att uppnå för förortens invånare. Särskiljandet av 

förorten i låtarna kan fungera som ett sätt att relatera till den tilltänkta publiken genom att 

markera vart artisterna har sin tillhörighet, samt påvisa att de är förtrogna de ämnen som 

behandlas i låtarna i de fall artisterna uttrycker samhällskritik relaterat till förortens 

livsvillkor.  

Utanförskap kan även relateras till språk, och som diskuterats i inledningen kan 

förortssvenska förstås som en faktor vad gäller både utanförskap och gemenskap. Sernhede 

(2007) påtalar förortssvenskan kan fungera för att visa vem individen är och dess ursprung, 

vilket gör den som viktig för identitetsskapandet. Det kan också förstås som ett sätt att 

inkludera och exkludera. Exempelvis Lani Mo ft Dani M i 100 000 stenar (2015) sjunger “när 

vi snackar dem fattar inte vad vi menar” och i Höj volymen (2013) av Lilla Namo sjunger hon 

“langar lite ortsnack, han fattar inte ett skvatt”. Här blir förortssvenskan ett sätt att exkludera 

de som inte förstår förortssvenska; men också ett att bli exkluderad om förortssvenska är den 

enda svenska som behärskas. Sernhede (2007) påtalar att förortssvenska kan föredras av 

ungdomar även om de kan korrekt svenska, men om scenario istället görs kring de ungdomar 

som inte kan tala korrekt svenska med korrekt uttal kan det tolkas föranleda känsla av 

exklusion när omgivande samhälle inte förstår vad som kommuniceras. Samtidigt blir 

användandet av förortssvenska något som kan förstås skapa samhörighet hos de som talar det 

i en kontext där användandet av sådana uttryck är vedertagna. Förortssvenskan blir här 

esoterisk - alltså ett språk enbart för de invigda. Det blir ett sätt att markera att individen hör 

till, och i texterna kan det tolkas vara ett sätt för artisten att visa att denne hör till samt skapa 

samhörighet med de lyssnare som förstår uttrycken.  

Vikten av tillhörighet kan ställas i relation till upplevelsen av utanförskap. Om individen 

upplever sig utanför och ständigt bemött av andras negativa föreställningar, är det möjligt att 

det blir viktigare att känna tillhörighet. Andras negativa föreställningar om en individ utifrån 

vilket område denna kommer ifrån grundbulten i territoriell stigmatisering (Sernhede, 2007). 

Områden vars invånare drabbas av territoriell stigmatisering kan exemplifieras med 

förortsområden. Dessa områden pekas ut som sociala helveten och även de som inte har 

någon koppling till området har en bestämd uppfattning om hur det, och dess invånare, är 

(Wacquant, Slater & Pereira, 2014). En låt som kan förstås ge uttryck för detta är Dani Ms låt 

En sån som mig (2012), vilket bland annat syns i textraden “jag är en bra kille, bra kille, det är 

bara samhället som betraktar mig som kriminell”. En annan låt med liknande budskap är 

Underklassmusik (2013) av Kartellen ft Aleks, där refrängen går som följande: 

De kallar dig för langare, de ser dig som en kriminell 

Sånt gör dig bara starkare, vägen till himmelen kan vara genom hell 

Glöm aldrig det finns alltid en som hör dig, alltid en som ser dig 

Som alltid är med dig, aldrig själv 

För det är han med slips och portfölj som är kriminell 

I texterna går att utläsa en kamp mot andras fördomar, och även en defensiv inställning 

genom att säga att de med slips och portfölj är kriminella - vilket skulle kunna handla om 

vilka kontorsarbetare som helst. Det skulle dock också kunna vara riktat mot finanseliten och 

en överklass, och därigenom utgöra en form av kritik mot ojämlikhet kopplat till 

klassamhället (jml Berggren, 2014). Både Underklassmusik (2013) och En sån som mig 

(2012) slår ifrån sig anklagelserna kring kriminalitet och säger att det är samhället som sätter 

denna stämpel. Intressant att notera är att båda dessa låtar också beskriver kriminella 

handlingar, exempelvis Kartellen ft Aleks gör referens till våldsdåd och Dani M både sjunger 

att han bryter lagar samt beskriver narkotikabruk. Detta innebär att etiketten kriminell tekniskt 
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sett är tillämpbar, samtidigt som den verkar upplevas orättvis av artisterna. Det finns en 

samhällskritik i dessa låtar, och en möjlig parallell som kan dras är att artisterna anser att 

förutsättningarna samhället ger lämnar inget val än att begå kriminella handlingar. Detta kan 

liknas vid det Edling (2015) uttrycker i sin rapport, vilket är att minoriteten som vänder sig till 

kriminalitet i förortsområden handlar om att andra vägar till försörjning är avstängda. Ett 

exempel är att Dani M påtalar att han och hans grabbar är produkter av sina miljöer, och 

Kartellen ft Aleks påtalar att de är “indoktrinerade i program-mentaliteten”.  

En intressant iakttagelse kring utanförskap och i förlängningen även andras negativa 

föreställningar återfinns i Dani Ms En sån som mig (2012), som innehåller följande rader. 

Bara för att jag lever i ett självvalt utanförskap, 

och hatar staten och allt som de står för idag. 

Och vägrar leva som slav under normer och krav, 

bryter lag efter lag har ändå kvar min moral. 

Utanförskapet hävdas här bero på individens val, vilket skulle kunna handla om att förneka 

risken att individen är eller kommer bli exkluderad. Känslan av att vara den som väljer bort 

snarare är att bli bortvald kan förstås vara av vikt för självkänslan. Wilkinson och Pickett 

(2009) benämner att andras tankar om oss blir allt viktigare för individen, och beskyddandet 

av det sociala anseendet och statusen blir centrala då självkänslan blir allt ömtåligare. 

Tolkning kan göras i detta sammanhang att välja bort samhället istället för att riskera att bli 

bortvald fungerar som en skyddsmekanism för självkänslan. Det gör också att individen 

skyddar sig från att inte duga - genom att välja ett utanförskap och därigenom även välja att 

inte följa samhällets normer, behöver individen inte vara rädd för att väljas bort och bli 

exkluderad även om denne skulle uppföra sig i enlighet med samhällets norm. Genom att 

uttrycka utanförskap på detta sätt i musiken är det möjligt att artisten hävdar sig inför övriga 

samhället att valet om vem som är utanför inte alltid ligger i samhällets händer, och 

därigenom även förmedla en stärkt självkänsla till andra som befinner sig i liknande situation.  

Förutom att påvisa att utanförskap kan vara ett eget val är också Dani Ms låt En sån som mig 

(2012) ett exempel gemenskap i utanförskap, då han sjunger att han är ett ortskadat krigsbarn 

och en produkt av sin miljö, följt av nedanstående rader. 

Alla mina grabbar på min gata, dem är produkter utav vår miljö,  

alla känner vi oss lika hatade och vi är produkter utav vår miljö. 

Även 24K påtalar i Livsstilen (2015) att han är “produkt av programmen, produkt av 

misären”, även om han då enbart verkar tala om sig själv. I refrängen i samma låt antyds dock 

en gemenskap genom att han säger “musiken för riktiga Gs len”. Ytterligare ett exempel är 

Rhymes & Riddims Andra sidan (2012) som menar att “mina bröder och systrar ni ska skina, 

ställ er upp, slå tillbaks, vi är fria”, och samhörigheten i området kan även utläsas i Yasins 

Trakten min (2016), där han uttrycker att “du kan inte vara i trakten min om du inte är 

härifrån”.  

Utifrån exemplen ovan går det att uttyda ett kollektivt identitetsskapande där förorten är 

central, vilket är en tolkning som går i linje med det Sernhede (2007) belyser i sitt arbete - 

förorten integreras i identiteten. Genom att skapa gemenskap i förortskontexten är det möjligt 

att det föranleder en känsla av tillhörighet, vilket kan förstås bidra till en trygghet hos 

individen. Denna trygghet skulle sedan i sin tur kunna möjliggöra en ökad stolthet över sitt 

område, och som en positiv cirkel skulle detta kunna föranleda en förbättrad självkänsla 

utifrån bostadsområdets vikt för identitetsskapandet. Ytterligare något som stärker 
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bostadsområdets betydelse och gemenskap i denna kontext är namngivandet av olika 

förortsområden, exempelvis Kartellen ft Aleks nämner “Jordbro, Fittja, Tensta, Rinkeby” och 

Adam Kanyama påtalar i sin låt Bara för inatt (2014) det faktum att han kommer från 

Norsborg i textraden “socialisera medan DJ säger make some noise, AK från Norsborg, ikväll 

är jag alkoholist”. Upplevelsen som lyssnare är att namngivandet av förorter, i alla fall i det 

senare exemplet, nästan sker i förbifarten - som att benämnande av förortsområden är en 

självklarhet att inkludera. Det kan förstås som ett sätt att markera vilken publik musiken är 

avsedd för, och att det är en självklarhet att det är ungdomarna i förorten som ska inkluderas i 

den målgruppen. I Mammas gata (2009) av Promoe m.fl. görs också en geografisk referens, 

men dock inte kopplad till förortskontext. Det går att tolka att syftet att förankra låten i plats 

som är betydelsefull blir liknande, då det är Lundasonen Timbuktu som nämner sin hemstad i 

sin vers. Samtidigt är det då specifikt Lund, medan en referens till en förort på ett annat vis 

kan vara möjlig att relatera till från andra områden med liknande förutsättningar. Detta kan 

förstås innebära att referens till förorten därför blir av större vikt än referens till en specifik 

stad, då det talar till en större målgrupp och därigenom skapar samhörighet mellan olika 

förortsområden. Hiphopen fungerar som en brygga mellan olika områden som kämpar mot 

samma orättvisor, liknande det Sernhede (2007) talar om när han beskriver hiphopen som en 

global rörelse i form av de fattigas kultur oavsett land eller stad. Beskrivning av en förort kan 

appliceras på många förorter då många förorter har liknande uppbyggnad och huskroppar 

utifrån att en majoritet härstammar från miljonprogrammet, och brottas även mot liknande 

samhälleliga utmaningar. Därav kan fler personer relatera till en beskrivning av en förort än 

en beskrivning av en specifik stad.  

Att peka ut och likställa olika områden som bemöter liknande orättvisor genom musiken kan 

ses som exempel på hiphopens politiska syfte. Söderman och Folkestad (2008) menar att 

hiphop kan vara ett politiskt verktyg, och Berggren (2014) påtalar hiphopens roll i att sätta 

samhällelig ojämlikhet på den politiska agendan. Även Sernhede (2015) påtalar att hiphop kan 

belysa social orättvisa. Intressant blir här vilka handlingar artisterna förespråkar för att bemöta 

det utanförskap som beskrivs i vissa låtar. Något som är ett genomgående tema i de låtar som 

uppmuntrar till handling är våld. En låt som uppmuntrar till aktion på detta vis är Rhymes & 

Riddims Andra sidan (2012) som bland annat innehåller textraden “vi slår tillbaka med nävar 

och ammunition, gatan står redo för revolution”, och ett annat exempel är Dani Ms En sån 

som mig (2012) som innefattar raden “hitta varje chans att ge tillbaka mot er”. En låt som är 

ännu tydligare med hur det kan skridas till handling är 100 000 stenar (2015) av Lani Mo ft 

Dani M, där de exempelvis sjunger “100 000 förortsbarn blir 100 000 stenar”. Detta kan 

förstås som en uppmuntran till stenkastning, vilket är en del i de upploppssituationer och 

social oro som polisen (2015) beskriver förekommer i förortsområden. En annan tolkning är 

att det egentligen inte handlar om stenkastning, utan är ett sätt att påvisa att det är många som 

står bakom kraven på samhällelig förändring. Nedanstående citat är ett utdrag ut samma låt. 

För varenda gång dem gjort en husis hos nån,  

och den slutat upp med att aina sist har skjutit mot nån 

nu shori gjort en husby på nån, 

ah vi gör en husby på dem 

Detta är en tydlig referens till Husbykravallerna 2013 - dels utifrån att Husby nämns, men 

också för att det var oegentligheter kring ett dödsfall i samband med en husrannsakan som 

många anser var startskottet för kravallerna. Ordet husis som återfinns i citatet är ett 

slanguttryck för just termen husrannsakan. Det går alltså i låten att uttyda en uppmaning till 

kamp på ett sätt som inte kan betraktas som fredligt, och genom kopplingen till husrannsakan 

kan det även tolkas som ett sätt bidra till ytterligare motsättning i relationen till polis. 



 

33 
 

Wilkinson och Pickett (2009) nämner att våldshandlingar i ett ojämlikt samhälle kan vara ett 

sätt att ersätta skam- och mindervärdeskänslor mot känslor av stolthet, vilket tolkas vara vikt i 

relation till ett upplevt utanförskap och våld som ett sätt att bemöta den upplevelsen. 

Motståndet mot polis som kan uttydas i citatet skulle också kunna vara ett sätt att ge uttryck 

för frustration i relationen till polisen, och skulle kunna tolkas hänga samman med det 

Liljeholm Hansson (2014) beskriver gällande upplevelsen att vara förbisedd och 

bortprioriterad av polisen. Koppling kan även göras till de franska förorterna, där Dikec 

(2006) menar att befolkningen upplever att det förekommer både diskriminering och 

polisvåld. Det är alltså möjligt att citaten inte menar att uppmuntra till våld, utan snarare 

använder våldsbeskrivningar för att ge uttryck för frustration och krav på förändring.  

Rättsväsende 

Som framkommer i delstudie 1 är rättsväsende i form av polis och/eller kriminalvård ett 

vanligt tema, och det benämns även i låtarna i den fördjupade analysen. Ett exempel är 

Relationsdrama (2017) av Delgado ft Jamila Idris, som bland annat innefattar raden “mitt i 

natten vi blir väckta, jag är trött på att du blir häktad” och ett annat exempel är Kartellen ft 

Aleks som i Underklassmusik (2013) sjunger “vissa dog och andra på kåken försvann”. 

Ytterligare exempel som behandlar kriminalvård är Yasins låt Trakten min (2016) och 24Ks 

låt Livsstilen (2015) som båda klargör i sina texter att de är redo att sitta i fängelse. 24K gör i 

sin låt även referens till polismyndigheten, vilket kan ses i raden “blåljus i området, svävande 

helikopter, FTP-klotter överallt i betongblocken”. FTP kan i detta sammanhang förstås som 

en förkortning för Fuck The Police, vilket bidrar till att det inte uppfattas som en positiv bild 

av polisen. Även Lani Mo ft Dani M förmedlar i sin låt 100 000 stenar (2015) en negativ bild 

av polisen, då i form av polistrakasserier. Ett exempel på detta är texten “till dem som tröttnat 

och inte pallar mera, kan knappt röra sig för aina kontrollerar”. Polis som fiende kan också 

uttydas i Rhymes & Riddims Andra sidan (2012), som sjunger “låt dem komma med piket 

och sina hundar”. Även om polis inte benämns rakt ut, och det är en låt som kretsar kring 

samhällskritik, gör orden piket och hundar att tankarna går till polispiket och polisens 

hundpatruller. Polis och polistrakasserier är något även Lilla Namo bemöter i sin låt Höj 

volymen (2013), och två exempel på hur polis benämns är raderna “aina dem är bakom dig, 

din bil har fått en skugga” och “det är ljudet av polisen, back inte bak du hör inte blåljusen”. I 

följande exempel ur låten går det även att uttyda polistrakasserier: 

Oh ho, konstapeln säg mig vad är dealen? 

Han ba; Hum, du har värsta fina bilen, väldigt värdefull har du påbrå från Syrien? 

Äger du en kiosk eller bara efterbliven för du kan inte lura oss,  

nej vi vet att du kör svarttaxi, extrajobb 

Något som stärker bilden av polistrakasserier är att detta utbyte i låten sker efter att Lilla 

Namo klargjort att hon blir stoppad trots att hon kör lagligt. Hela låten kretsar kring att 

polisen ber henne sänka volymen på sin musik för det är för mycket hiphop, och hon tar även 

upp hur polisen stoppar personer som har tillräckliga problem som det är. Det går att uttyda 

viss brist på respekt för polisen. Respekt är något som kan förstås som förtjänat, och om det 

föreligger en ansträngd relation mellan individ och polis är det naturligt att respekten förloras. 

Polisen (2015) påtalar en bristande tillit till rättsväsende i förortsområdet, och en tolkning kan 

vara att om det inte finns tillit till att polisen ska göra sitt arbete så kan en konsekvens bli att 

även respekten för förloras. En del av detta kan också vara det Liljeholm Hansson (2014) 

påtalar, vilket är en upplevelse hos befolkningen att vara förbisedd och oprioriterad av 

polisen. Att känna sig åsidosatt kan också förstås som en anledning till att det bildas motvilja 

mot polisen, vilket tolkas bidra till avsaknad av respekt. En annan aspekt som också kan bidra 

till motvilja och avsaknad av respekt är upplevelsen av polistrakasserier som finns som tema i 
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flera låtar, för varför respektera någon beter sig felaktigt? Detta kan tolkas föranleda en ond 

cirkel, där felbehandling från polisen föranleder till respektlöst bemötande av polisen - vilket i 

sin tur kan leda till fler felbehandlingar från polisens sida. Relationer blir därmed mer och mer 

infekterad tills polis upplevs som fienden. Framställan av polisen i negativt ljus i låtarna tyder 

på att polisen till viss del har just rollen som fiende. Blir polisen sedd som fiende skulle det 

kunna förstås krocka med att respektera de lagar som de upprätthåller, för om individen inte 

hyser respekt för polisen kan en tolkning vara att det även omöjliggör respekten för deras 

uppdrag i samhället. Detta skulle kunna resultera i en ökad kriminalitet utifrån att bristande 

respekt för lagar innebär att det inte finns eget driv till att följa dem. Sedan skulle även det 

motsatta kunna förstås som sant, alltså att bristande respekt för lagar och ett liv med 

kriminella förtecken skulle kunna innebära en avsaknad av respekt för polis och övriga 

rättsväsendet. Låtarnas framställan av polisen som fiende skulle kunna ses som ett sätt att 

informera övriga samhället om den polismyndighet de upplever sig möta, och då påvisa 

förekomsten av polistrakasserier från den svenska poliskåren. På detta vis kan framställan av 

polisen vara ett sätt att kräva att åtgärder ska vidtas för att stoppa polistrakasserier. Det kan 

också ha en funktion att möjliggöra för individer med liknande upplevelser av polisen ska ha 

en röst i offentligheten att relatera till.  

Även låten En sån som mig (2012) av Dani M belyser en problematisk relation med 

rättsväsendet, dock utan att benämna polis rakt ut. Detta kan exempelvis ses i refrängen, och 

ett utdrag av denna följer nedan.  

Och jag syns i deras register, rapporter, protokoll och på spaningslistor 

Topsad, daktad och jagad mycket 

Fuck the system för jag vet vad dem tycker 

Referens till polis sker här på flera sätt, varav det tydligaste är användandet av ordet 

spaningslistor, men även topsad och daktad refererar troligen till polisiära åtgärder. Topsad är 

sannolikt en term för de DNA-prov polisen har rätt att ta om fängelse är påföljden för det brott 

individen misstänks för. Daktad åsyftar förmodligen till daktyloskopi, vilket innebär att 

polisen tar fotografier, signalement och fingeravtryck på den misstänkte. Utifrån att dessa ord 

åtföljs av att han säger sig bli jagad och svär åt systemet är det möjligt att även här se antydan 

av en negativ upplevelse av polisen, där polisen och det system polisen är del av utmålas som 

fienden. Denna tolkning kan förstås stärkas av att Dani M vid flera tillfällen senare i låten 

sjunger att “de kommer aldrig att förstå sig på en sån som mig”. De i detta fall är troligen 

samhället i stort, men polisen är en samhällsrepresentant och kan även förstås vara del av dem 

som inte förstår. Detta blir särskilt troligt utifrån att polisiära åtgärder, som diskuteras ovan, är 

del av refrängen och att polisen kan tolkas porträtteras som fienden.  

Skvallerbyttor 

Relationen till polisen kan som konstaterats ovan förstås som infekterad, och det kan därför 

tolkas vara naturligt att de som informerar polisen om olika ting halkar ner i hierarkin. 

Skvallerbyttor, informanter, snitches, råttor, golare - det är teman som kan ses som 

återkommande i låtarna i den fördjupade analysen. Ett exempel är Yasins Trakten min (2016), 

som sjunger “folk dem är som fåglar, dem pratar med the police”. Även Kartellen ft Aleks 

benämner information till polis i sin låt Underklassmusik (2013) i form av följande rad:  

Där vänner får para av polisen för att fucking sätta dit en, 

ska jag hämnas de gånger jag har blivit sviken?  
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Vid andra låtars omnämnande av temat skvallerbyttor påtalas inte polisen, men ett visst förakt 

mot de som skvallrar kan utläsas. I En sån som mig (2012) av Dani M återfinns exempelvis 

raden “jag hälsar ej på snitches” och i 24Ks låt Livsstilen (2015) sjunger han “vi känner 

lukten av en råtta, shottas, rutor åker på r8:an, shottas, skott kommer fucking avlossas”. Även 

Lilla Namo berör temat, och då gör hon det på följande vis: 

Ni golar ner volymen, ni blir hotade, tagga nu 

Golare har inga polare, så vi ringer runt 

För att gola ner alla golare, fattar du 

Gemensamt för dessa låtar är att det går att uttyda en antydan till att rollen som skvallerbytta 

är färgad av förakt och förlust av sin position utifrån att vänskaper förloras. Det finns en 

negativ klang kring fenomenet och att skvallra kan tolkas vara ett sätt att förlora respekt från 

omgivningen. Därmed går det att förstå att hålla tyst är ett sätt att vinna respekt, och som 

belysts av Sernhede (2007) är utkrävande av respekt en viktig aspekt. Wilkinson och Pickett 

(2009) påtalar betydelsen att skydda det sociala anseendet och den sociala statusen. Om rollen 

som skvallerbytta gör att det sociala anseendet går förlorat, kan ett sätt att skydda det vara att 

förakta de skvallrar. Detta skulle då göra det omöjligt att tala med polisen eller andra 

myndigheter, exempelvis om individen skulle bevittna eller utsättas för ett brott, och en 

tolkning är att detta kan vara del i att polisen (2015) beskriver en bristande tillit till 

myndigheter. Det skulle även kunna förstås vara en del i att det utvecklats parallella 

samhällsstrukturer, vilket det enligt polisen (2015) finns i särskilt utsatta områden, då varje 

samhälle kräver reglering av något slag - och om svenska myndigheter inte är aktuella blir en 

tolkning att alternativa instanser skapas istället. Det finns ingen tvekan om att rollen som 

skvallerbytta innebär förlust av social status, vilket skulle kunna vara del av varför något som 

tycks vara en självklarhet ändå påtalas i låtarna. Tolkning görs här att föraktet mot den som 

skvallrar inte får glömmas, för har någon svikit på det sättet finns det ingen återvändo. För 

föraktet, som i låtarna framkommer genom exempelvis uttalanden om att inte hälsa eller att 

skott ska avlossas, kan förstås som tydligt - och lämnar inget utrymme för förlåtelse. På ett vis 

kan det nästan tolkas vara en varning, genom att påvisa konsekvenserna och avskyn för den 

som inte är lojal.  

Gangsterlivet 

Ett sätt att bemöta territoriell stigmatisering och därigenom andras fördomar är, som nämnt 

tidigare, enligt Sernhede (2007) att uppfylla dessa, och ett sätt blir då att anamma en livsstil 

som gangster. Detta kan förstås innebära en kriminell livsstil utanför samhällets normer. Som 

påvisat i delstudie 1 innefattar en stor del av låtarna teman som vapen, våld och narkotika. 

Polisen (2015) benämner i sin rapport att allt fler unga män och pojkar i förortsområden ser 

kriminalitet som ett fullgott alternativ till ett normriktigt liv utifrån känslan av exklusion som 

beskrivs kunna finnas knuten till livet i utsatta områden, och Edling (2015) uttrycker att en 

minoritet av befolkningen i förorten vänder sig till kriminalitet i brist på andra sätt att försörja 

sig. Hur detta tar sig uttryck i låtarna skiljer sig åt, exempelvis Adam Kanyama i Bara för inatt 

(2014) gör inga referenser till livet som gangster även om han sjunger att hans grabbar “har 

äzi och gendish” vilket betyder cannabis och alkohol. Även i En sån som mig (2012) av Dani 

M görs liknande referens i form av raden “bra kille, fast jag zuttar och bara tuggar ute varje 

kväll”. Zuttar innebär bruk av cannabis, och tuggar betyder att hänga. I denna låt kan det dock 

uttydas en mer lättsinnig attityd kring att begå kriminella handlingar, vilket kan ses då Dani M 

sjunger “lärde alla tricksen, tog risker, och sket i om jag stämplades som misstänkt”. Ingen av 

dessa låtar kan tolkas vara fördömande mot narkotikabruk eller kriminella handlingar, utan en 

normbrytande livsstil förefaller vara en självklarhet. Särskilt i Adam Kanyamas låt kan det 

tolkas vara så, utifrån att narkotikabruk benämns i förbifarten - det varken fördoms eller 
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glorifieras, utan det bara finns med som en naturlig del. I Dani Ms låt kan det tolkas finnas 

viss glorifiering utifrån att den lättsinniga attityden som framkom i det citat som belyses ovan, 

vilket nästintill kan tolkas som en stolthet över att ta risker och vara orädd för polisiära 

åtgärder. Det kan tolkas vara ett sätt att försöka imponera på lyssnaren med en orädd och 

lättsinnig inställning till kriminalitet och rättsväsende. Detta sätt att lyfta fram narkotika och 

kriminella handlingar skulle också kunna förstås som ett sätt att ironisera över ämnet. Både 

Sernhede (2007) och Berggren (2014) påtalar hur hiphopen används för att problematisera 

ojämlikhet genom beskrivningar av fenomen som fattigdom, våld och kriminalitet. Låtarnas 

sätt att bemöta ämnet skulle kunna handla om att belysa problemen med narkotika och 

kriminalitet och dessa fenomens normalisering i samhället, och då på detta sätt påtala behovet 

av förändring. 

Våld är en del av gangsterlivet, och är även något som enligt Wilkinson och Pickett (2009) 

kan bidra till att bygga stolthet och därigenom motverka mindervärdeskänslor i ett ojämlikt 

samhälle. Omnämnandet av våld i texterna skulle också kunna innebära liknande effekt på de 

mindervärdeskänslor som kan tolkas härstamma från att bemöta andras negativa 

föreställningar inom ramen för territoriell stigmatisering. Våld kan utläsas bland annat i 100 

000 stenar (2015) där de sjunger “raketer blir tabanjas”, vilket kan förstås som våld utifrån att 

tabanjas betyder vapen. Vidare sjungs också “maskerade rebeller kämpar emot som 

palestinier” i låten, vilket kan förstås som en referens till Israel-Palestina-konflikten som är ett 

krig som pågått i flera årtionden. Det går alltså att se våld återkommande i låten, som också 

kretsar kring att förortsungdomar ska kämpa emot upplevt förtryck. I låten Relationsdrama 

(2017) av Delgado ft Jamila Idris förekommer också temat våld, vilket exempelvis kan ses i 

nedanstående citat: 

Någon stormade in hos min bror, 

 dem vände allt och tog stora summor, tunga vikter, 

 så vi gick och spillde blod 

I detta citat är det våld som hämnd som kan urskiljas. Detta kan liknas vid det som belyses i 

100 000 stenar (2015), då våld för att bekämpa förtryck kan tolkas vara en hämnd för de 

orättvisor som förekommit. I Relationsdrama (2017) kan hämnden förstås som mer uttalad 

och mer riktad mot jämlikar. Att någon stormar in och tar pengar skulle kunna vara polisen 

som i en husrannsakan säkrar bevis, men citatet indikerar att händelsen resulterade i 

blodspillan som hämnd. Detta föranleder en tolkning att förövaren och den som fick motta 

hämnden inte var del av rättsväsendet. Genom att hämnden här porträtteras som en naturlig 

påföljd, kan en tolkning vara att lagar upprättshålls av individen eller gruppen snarare än 

samhället. Istället för att ringa polisen i samband med ett inbrott görs valet att utkräva hämnd 

själv. En anledning till detta skulle kunna vara ett kriminellt leverne, något som också 

framkommer i låten genom rader som “alla dessa kassar zattla dem flyger bort som smör för 

mig”. Betydelsen av detta citat tolkas vara försäljning av cannabis, utifrån att ordet kasse, 

vilket kassar kan vara plural för, betyder ett kilo cannabis och zattla kan betyda antingen 

cannabis eller pappret som används när en joint rullas. Kriminalitet kan därför förstås vara en 

central del i låten, och kan därmed tolkas ligga till grund för valet att inte vända sig till polis 

utan istället välja våld som metod för att justera den orättvisa, i form av stöld, som begåtts. 

Frågan kring varför vålds används är ett sidospår, den stora frågan är snarare varför artisterna 

tycker det är viktigt att lyfta våld som ett accepterat sätt att handla. En tolkning är att det 

handlar om att imponera på lyssnarna genom en farlighet som också kan tolkas innebära ett 

utkrävande av respekt. Med utgångspunkt i att beskrivningarna av våld härstammar från 

bristande tilltro till polisen, kan våldsbeskrivningar också tolkas vara ett avskräckande 

exempel på hur konflikter kommer lösas om inte samhället gör något åt upplevelsen av att 
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förorten inte prioriteras av polisen som Liljeholm Hansson (2014) redogör för. På detta vis 

kan beskrivningarna förstås vara del av ett samhälleligt krav på förändring (jml Sernhede, 

2007; Berggren, 2014).  

Även i Underklassmusik (2013) av Kartellen ft Aleks kan också våldsamheter utläsas, vilket 

kan ses i följande utdrag. 

Gatan ser, gatan hör, de pratar tills en annan blir klippt 

Det är ingen här som ler, livet är en bitch 

Ingen fucking lek, mannen, djup gatunarcissism  

Survival of the fittest a.k.a. darwinism 

Klick-klack livsstil, det är vi-tänk och våldsdåd.  

I utdraget går det att utläsa betydelsen av styrka, då de exempelvis benämner darwinism. Våld 

framgår tydligt i citatet, dels genom ordet våldsdåd men också utifrån vapen då klick-klack 

livsstil kan tolkas betyda en livsstil med vapen. Grunden till den tolkningen är att klick-klack 

påminner om ljudet när ett vapen osäkras. Denna tolkning stärks av att den fungerar även i 

låten Livsstilen (2015) av 24K, där han sjunger “trött på allt skitsnack, behöver ingen livvakt, 

behöver bara en sak och den låter klick-klack”. Det går här att förstå att vapen är allt som 

behövs för att vara säker, vilket tyder på en inställning av att våld förekommer och individen 

kan skydda sig genom vapen - alltså mer våld. Våld kan tolkas vara normaliserat och en 

vardaglig företeelse, och även i utdraget från Underklassmusik (2013) framstår våld vara en 

självklar del av vardagen genom att det exempelvis sjungs om klick-klack livsstil med 

våldsdåd. Våld beskrivs av Under Kevlaret (u.å.) vara ett accepterat sätt för män att uttrycka 

känslor enligt machokulturen, och utifrån detta kan artisternas omnämnande av våld kunna ses 

som ett sätt att upprätthålla den egna manligheten inför lyssnarna. Våldets betydelse inom 

machokulturen gör att det kan tolkas vara en del av manlighetsnormer, och en överdriven 

manlighet menar Sernhede (2007) kan vara en del i att bemöta social marginalisering, 

utanförskap och maktlöshet. Även Silow Kallenberg (2016) menar att användande av manliga 

attribut kan användas för att göra motstånd mot ett upplevt förtryck, och denna 

protestmaskulinitet går det att se tendenser av inom hiphopgenren. Detta skulle kunna hänga 

samman med det våld som uttrycks i flera låtar, särskilt då både Underklassmusik (2013) och 

100 00 stenar (2015) även inkluderar samhällskritik. Våldets förekomst i texterna skulle 

därför kunna vara en del av reaktionen på de samhälleliga orättvisor som porträtteras i låtarna. 

Tolkning kan därmed göras att våldet i musiken i dessa fall blir ett sätt för artisterna att bidra 

till ett ökat fokus på kampen mot samhälleliga orättvisor. 

Två låtar som sticker ut i urvalet som behandlas i den fördjupade analysen vad gäller 

gangsterlivet är Livsstilen (2015) av 24K och Trakten min (2016) av Yasin, där uttalad 

kriminalitet är fokus i låtarna utan att det görs uttalad koppling till samhällskritik. Ett centralt 

tema i Trakten min (2016) är narkotikalangning, vilket kan ses exempelvis i nedanstående 

textrad. 

Så som luren ringer jag behöver ingen signing, 

jag springer runt i trakten från hörn till hörn, 

jag har vitt, jag har brunt, men det luktar bara grönt 

Väktarna dem klagar, det stinker hela klubben 

Här går det att uttyda att Yasin vill berätta om försäljning av både kokain och cannabis i olika 

former i hela området. Det går att uttyda att försäljningen går bra, då han inte behöver signa 

för ett skivbolag gällande sin musik för att det ringer så många som vill köpa narkotika av 

honom. Att försäljningen går bra kan också uttydas av att han säljer så mycket att det luktar i 

hela nattklubben till den grad att väktarna klagar. Genom antydningar att försäljningen går bra 
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kan det nästan uttydas finnas en glorifiering, där narkotikaförsäljning ses som en funktionell 

inkomstkälla och därmed ett fullgott alternativ till legitimt arbete. Det kan också tolkas vara 

ett sätt att imponera på lyssnarna med den framgång som beskrivs i låten. Beskrivningen av 

narkotikaförsäljningen föranleder dock även den alternativa tolkningen att det är ett 

nödvändigt ont – att Yasin uttrycker att han ”springer runt i trakten” skullen kunna tyda på en 

otrygghet och hopplöshet, där rädsla och tvång att sälja för att överleva är drivkraften. Detta 

går i linje med Edlings (2015) beskrivning att de som vänder sig till kriminalitet gör det 

utifrån upplevelsen att det inte finns några andra alternativ till försörjning. Genom sin 

beskrivning kan Yasin tolkas porträttera den samhälleliga ojämlikheten som föranleder att 

vissa upplever sig tvingade till kriminalitet (jml Berggren, 2014). Medan Yasin har fokus på 

narkotikaförsäljning kan 24K istället förstås sjunga mer generellt om kriminalitet, exempelvis 

genom följande rader: 

Alla här är redo för livstidan, ghetto hela vägen byter aldrig livsstilar 

Ingen tid för att vila när gunnen säger kriga, gatan säger drifta 

Här görs både referens till fängelsetid och vapen, vilket kan förstås som tecken på att 24K vill 

visa en normbrytande livsstil. Vidare sjunger han även “du är gangster tonight, vi är gangsters 

for life”, vilket också kan tolkas höra till ett gangsterliv. Det går även att urskönja viss stolthet 

över detta, vilket skulle kunna vara del av en mytologisering. En framställan med mytologiska 

förtecken bidrar till att kriminaliteten framstår som eftersträvansvärd, eller åtminstone kan det 

tolkas finnas en glorifiering av den typen av livsstil. De negativa sidorna av kriminalitet 

mörkas och istället läggs fokus på tuffhet och stolthet. Därigenom kan det förstås som ett hårt 

liv för de starka som klarar av det, och den kriminella livsstilen beläggs på detta vis en hög 

social status. Citatet kan dock även tolkas ge uttryck för hopplöshet utifrån tolkningen att alla 

är redo för livstidsdomar för att de upplever att det inte finns några alternativ till ett liv med 

kriminella förtecken. Även här kan koppling göras till Edlings (2015) resonemang gällande 

kriminalitet och Berggrens (2014) tankar om det ojämlika samhället. 

Japp för en röding eller kriga för karatringen?  

Det finns en bredd i kvinnosynen i låtarna, vilket framgår av rubriken - både horan och 

madonnan får ta plats. Dock en modern madonna, då det klassiska uttrycket handlar om 

promiskuitet mot oskuldsfullhet och i detta fall handlar det om en syn på kvinnan som objekt 

eller subjekt - sexualiserad eller som en person. Som kunde ses i delstudie 1 ligger en viss 

tyngdpunkt på ett sexualiserande perspektiv jämfört med en syn på kvinnor som subjekt. 

Detta kan bland annat ses i låten Trakten min (2016) där Yasin sjunger “behöver ingen brud, 

jag kan japp för en röding” vilket betyder att Yasin inte behöver någon flickvän då han kan få 

ligga för en femhundring. Detta kan tolkas innebära att kvinnor och relationer med kvinnor 

endast syftar till sex, och att person och känslor är oviktigt. Det kan förstås som en negativ 

och problematisk kvinnosyn samtidigt som det upplevs som ett onödigt tillägg i låten - det är 

en mening som inte tillför något, varav frågan väcks huruvida det kanske är knutet till genre. 

Sernhede (2015) beskriver att det förekommer en ögonbrynshöjande kvinnosyn hos vissa 

rappare, vilket föranleder frågeställningen om Yasin uttrycker sig kring kvinnor på detta vis 

för att det är en genuin åsikt eller om det handlar om att bemöta vissa ideal inom 

musikgenren.  

Sexualiserande av kvinnor är del i machokulturen, vilket Under Kevlaret (u.å.) förklarar är del 

i att upprätthålla sin manlighet genom att bekräfta sin heterosexualitet. Som beskrivits tidigare 

är heterosexualitet även centralt vad gäller homosocialitet, och möjliggör närhet i 

vänskapsrelationer mellan män (Hammarén, 2008). Sexualiserande av kvinnor kan alltså 

förstås inneha två syften - dels bevisa sin manlighet, dels möjliggöra intimitet med sina 
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manliga vänner. Det intressanta är att genom detta går det att utläsa en tendens i Yasins låt till 

att kvinnor görs ovärdiga av en jämbördig intim relation. Genom att förminska kvinnan till ett 

sexobjekt tas personliga egenskaper ur spel - därmed också värdet som förtrogen. En annan låt 

som visar tendenser till detta är Adam Kanyamas låt Bara för inatt (2014), som sjunger om att 

tjejen är speciell och att det inte är ofta någon förstår honom på det viset, men “trots det sa jag 

hejdå och tack, för det varar bara för inatt”. Låten kretsar kring frasen “bara för inatt” och 

tjejens fysik såsom “med göten så stor att man kan se den framifrån”. “Dags för dig och ax” 

återkommer också, och innebär att det är dags för tjejen att dra därifrån. Även här kan alltså 

ses hur kvinnans värde sätts i det sexuella. 

Som nämnt tidigare finns en bredd i kvinnosynen, och en låt som skiljer sig litegrann från de 

som berörts ovan är Relationsdrama (2017). Delgado sjunger i denna låt tillsammans med 

Jamila Idris att han “krigar för karatringen jag sparat till i år och dar”, vilket visar en syn på 

kvinnan som en lämplig livspartner - inte bara som en sexuell erövring. Detta stärks vidare 

när han sjunger “alltid tagit hand om dig, sen du kom in i mitt liv dem andra bara försvann för 

mig”. Det följs dock av raden “slagit hål i väggen, aldrig nånsin satt en hand på dig”. Även 

om det är positivt att mannen aldrig slagit sin flickvän, är det intressant att artisten kände 

behov av att det behöver klargöras. Av citatet uppfattas det även ha varit ett val och därmed 

en bedrift att slå väggen istället för sin partner. I låten påtalas också utseende och referens till 

sex, vilket kan ses i citatet “Gucci, Fendi, Prada allt det där sitter tajt på dig. Bad gal, du gillar 

hårda tag”. Därför är låten inte renodlad kvinnan som subjekt, utan även vid tal om kärlek 

adresseras kvinnans sexuella värde. I Promoes låt Mammas gata (2009) ft Timbuktu, Supreme 

och Andres Grega däremot benämns inte sex och utseende, även om den påtalar förlorad 

kärlek. Om antagande görs att denna kärlek är heterosexuell är denna låt ett exempel på när 

kvinnan ses som subjekt. En rad som exemplifierar den förlorade kärleken är “Och du säger 

att det var uppenbart, att det aldrig var du och jag”. Rhymes & Riddim kan också tolkas 

behandla kvinnan som subjekt i sin låt Andra sidan (2012), då talar om syskonskap genom att 

exempelvis uttrycka “så jag sjunger nu för bröder och för systrar”. Något intressant att notera 

är att dessa två låtar antingen inte använder förortssvenska eller använder det i begränsad 

utsträckning, och det är då intressant att reflektera över möjligheten att det föreligger viss 

tendens till samband mellan användande av förortssvenska och sexualiserande av kvinnor. 

Dock är två låtar inte tillräckligt för att börja spekulera om eventuella samband, i och med att 

det skulle kunna handla om en ren slump.  

En låt som faller mellan sexualiserande och att betrakta kvinnor som subjekt är Kartellens ft 

Aleks låt Underklassmusik (2013), som sjunger följande: 

Den fjortonåriga flickan söker efter kärlek och självförtroende 

Men smutsiga hjärtan här har gjort henne beroende 

Hon sökte efter kärlek, med huvudet hon betalade 

Till drogerna hon blev slav och begav sig med förlorare 

Hon säljer sin kropp bland knark, självmord och skott 

Här benämns prostitution, vilket gör att låten enligt denna studies kriterier faller in under 

sexualiserande av kvinnor. Samtidigt påvisas ett mänskliggörande av kvinnan, vilket kan 

förstås föranleda att sexualisering utifrån machokultur och homosocialitet inte blir relevant. 

Visst påvisas att värde tillskrivs kvinnan utifrån det sexuella, om inte av artisterna så av den 

kontext kvinnan befinner sig i utifrån att det finns möjlighet att sälja sin kropp. Det går alltså 

att se tendenser till sexualiserande, men inte en kristallklar koppling till att det handlar om att 

bevisa sin heterosexualitet. I denna låt kan det snarare ses som samhällskritik i form av en 

historia om barnprostitution i en miserabel kontext. Det blir en redogörelse av ett livsöde från 

en förortskontext, och sexualiseringen tolkas härstamma från faktiska förutsättningar istället 
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för att vara en del av genren eller ett sätt att bevisa sin manlighet. Genom redogörelsen av ett 

tragiskt livsöde kan artisterna tolkas spela på lyssnarnas medkänsla, vilket skulle kunna 

handla om att möjliggöra för de i liknande situation att relatera - men också att få de som inte 

har erfarenhet av något liknande att genom medkänsla agera för samhällelig förändring. 

Sexualiseringen blir här sekundär till ett syfte som kan tolkas vara av mer samhällskritisk 

karaktär. 

Kort reflektion kring användandet av förortssvenska 

Två låtar som är särskilt intressanta att jämföra är Andra sidan (2012) av Rhymes & Riddim 

samt Mammas Gata (2009) av Promoe ft Timbuktu, Supreme och Andreas Grega. Den 

sistnämnda är en av de två låtar i det stora urvalet som inte inkluderade någon förortssvenska, 

och är också en låt som inte talar om exempelvis förortens livsvillkor, narkotika, utanförskap 

eller sexualisering av kvinnor. Det är lätt att här dra en parallell mellan språkval och teman i 

låten, men det blir då det är intressant att väga in Andra sidan (2012) som innefattar ytterst 

begränsat med slangord och den slang som används är med svenskt ursprung. Samtidigt är det 

en låt som påtalar förortens livsvillkor, utanförskap, vänner som gått bort och uppmuntrar till 

revolution. Dessa teman förekommer alltså utan större användning av förortssvenska, och vid 

närmare anblick av de tio låtar som valts ut för den fördjupade analysen noteras att de låtar 

som använder mest förortssvenska är de som lägger större tonvikt vid gangsterlivet, som 

exempelvis Livsstilen (2015) av 24K. Dock förekommer förortssvenska i högre utsträckning i 

alla de andra låtarna i den fördjupade analysen än vad det gör i Andra sidan (2012) och 

Mammas gata (2009). Det blir här intressant att reflektera kring huruvida förortssvenskan kan 

tolkas vara del i upprätthållandet av en särskild attityd kring kriminalitet, narkotika och 

kvinnosyn. Om så är fallet skulle det kunna tolkas vara en del i bemöta den territoriella 

stigmatiseringen kopplad till förortsområden och skapa en aura av farlighet som kräver 

respekt. Det skulle dock också kunna handla om att visa för resten av samhället den verklighet 

med vapen och våld som existerar i delar av förorten, och därigenom påtala behovet av 

förändring. Förortssvenska skulle även kunna förstås vara del av uppbyggnaden av förorten 

som varumärke, vilket kommer fördjupas i följande avsnitt. 

Förorten ™ 

Som diskuterats tidigare i arbetet kan artisternas framställan av förorten handla om att bemöta 

territoriell stigmatisering genom att exempelvis spela på de stereotyper som florerar om 

förorten och dess befolkning. Det skulle även kunna tolkas vara en del av att bevisa sin 

manlighet i enlighet med machokulturen. Vidare skulle det också kunna tolkas vara del av att 

beskriva förortens livsvillkor, och denna funktions centrala del inom svensk hiphop är också 

något som diskuterats tidigare i arbetet. Ett annat perspektiv skulle istället kunna vara att se 

artisternas framställan som varumärkesbyggande. Detta är vad avsnittets rubrik syftar till med 

användandet av ™, vilket står för Trade Mark och är ett sätt att markera ensamrätt till ett 

varumärke.  

Frågan är då hur förorten framställs i låtarna ur ett varumärkesperspektiv. Styrka kan här 

förstås som centralt, att framställa sig själv och förortens invånare som starka. Anledningen 

till detta skulle kunna tolkas vara att det handlar om att visa upp en fasad av att vara bättre än 

omgivande samhälle, men det skulle också kunna handla om att belysa samhälleliga orättvisor 

genom att visa vilka krav på styrka som finns för förortens invånare. En av låtarna som 

belyser styrka i sin text är Andra sidan (2012) av Rhymes & Riddim, som beskriver svåra 

förhållanden i sitt område samtidigt som ord som åsyftar strid används. Två exempel är “Ja vi 

kommer, vi är flera flera hundra, för soldaterna är hungriga och unga” samt raden “vi kämpar, 
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vi slåss och vi krigar, denna är till dem som gått bort, låt dem vila”. Här går att tydligt uttyda 

en beskrivning av att vara krigare, att arbeta i motvind och att många också gått bort. Det kan 

tolkas vara så att de lever i ett tufft klimat där döden inte är främmande och det är en kamp att 

överleva. Genom detta porträtteras en inneboende styrka hos artisterna och deras jämlikar som 

lever i en förortskontext. Ytterligare ett exempel på styrka är exemplet ur Underklassmusik 

(2013) av Kartellen ft Aleks som belystes under rubriken Gangsterliv, där de uttalar 

darwinism och ”survival of the fittest”. Ett annat exempel som målar upp en bild av styrka 

återfinns i samma låt, och lyder “det är en djungel, är du svag blir du fucking uppäten, 

Kartellen indoktrinerade i program-mentaliteteten mannen”, och de talar också om döden i 

form av raden “vissa dog och andra på kåken försvann”. Även Dani M gör referens till styrka 

och krig i sin låt En sån som mig (2012) med raden “ortskadat krigsbarn, sänker aldrig min 

gard”. Lani Mo ft Dani M i låten 100 000 stenar (2015) gör också referens till krig, som 

nämnt tidigare antyds Israel-Palestina-konflikten i deras låt. De talar precis som Rhymes & 

Riddim och Kartellen ft Aleks om döden, då i form av raden “några rest in peace, några 

duckar döden, stannar”. Det som kan förstås porträtteras i denna empiriska redogörelse är 

auran av farlighet, att det är en farlig kontext de befinner sig i. Ordval antyder kamp och krig, 

och att förlora vänner i döden kan tolkas framstå som en vardaglig företeelse. Här framstår 

förorten kräva styrka av sina invånare, för ren överlevnad, och även styrka för att bekämpa de 

förutsättningar samhället gett. En tolkning är att artisterna här spelar på 

identifikationsmöjligheterna hos publiken knuten till förorten, där de ger en bild av en 

verklighet som förortsungdomar kan identifiera sig med för att sedan skapa en självbild där 

ungdomarna får möjligheten att se sig själva som starka och sedan applicera bilden av sig 

själva motståndare till de orättvisor som föreligger i just den ungdomens liv. En parallell kan 

här dras till Ståhlbergs och Bolins (2015) tankar kring att en faktor som stärker ett varumärke 

är att varan ger identifikationsmöjligheter. Att på sättet som beskrivs ovan belysa inneboende 

styrka genom låttexterna skulle också kunna tolkas vara ett sätt att mobilisera förorten för att 

gemensamt kräva samhällelig förändring i ett ojämlikt samhälle.  

Ett alternativ till att skapa identifikationsmöjligheter kan vara att porträttera framgång, alltså 

försöka uppbringa avund och därigenom skapa en attraktiv bild av det liv som beskrivs i låten. 

När livsstilen knyts till förorten kan det förstås som en del i varumärket förorten. En låt som 

kan förstås göra detta är Trakten min (2016) av Yasin, vilket kan ses i nedanstående utdrag: 

Okej det är Yasin Byn a.k.a. Money Mitch 

Jag kan ge dig allt från LV till Armani, bitch 

Jag har huvudet i spelet 

Jag stashar varje sedel, jag följer inga regler 

Vi släpper bara mord, vi borde bli torpeder 

Min äzi den är sjuk, folk som säger den har feber 

Money Mitch är troligen referens till filmen Paid in Full från 2002, där karaktären Mitch är 

baserad på en langare från Harlem som var aktiv under 80-talet. Därefter påtalar Yasin att han 

har råd med allt från Louis Vuitton och Armani. I utdraget finns ett tydligt fokus på pengar, 

som kan förstås som ett sätt att påtala rikedom. Det skulle också kunna handla om ett sätt att 

göra narr av materialismen som är påtaglig i dagens samhälle. Utifrån narkotikaförsäljningen 

som belyses genomgående i låten, vilket också kan uttydas i den sista raden i utdraget, kan 

försäljningen förstås vara huvudinkomsten i det narrativ som återges i låten. Det kan tolkas 

finnas en glorifiering av det kriminella livet utifrån fokus på narkotika och pengar. Detta 

knyts till förorten genom att Yasin återkommer till att han bara rör sig i sin trakt. Det går att 

uttyda en kaxighet i låten, exempelvis genom raden i utdraget som handlar om att han inte 

följer några regler och bara släpper mord. Släppa mord innebär här troligen att han bara 

släpper riktigt bra musik, alltså mördar det. Att vara kaxig, säga att man är bra och har mycket 
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materiella saker, kan förstås vara ett sätt att få andra att avundas en. Det materiella återfinns 

även i Livsstilen (2015) av 24K, där både klädmärken och bilar nämns. Även innehav av 

pengar blir tydligt i rader som “gjort cok med pengar du kan se på klädstilen” och “ring med 

diamanter, Rolex Rose a.k.a. Rosa Pantern”. Även här kan viss kaxighet uttydas, exempelvis 

när 24K diskuterar hur personen aldrig levt hans liv utan bara låtsas följt av raden “musiken 

för dem riktiga G’s len, ghetto hela vägen byter aldrig livsstilen”. Även raden “du vet vart vi 

fucking står, där skotten brukar eka ah” påvisar viss attityd och kan även förstå som ett 

indirekt hot. Även 24K knyter an till en förortskontext genom att inledningsvis säga att han är 

produkt av programmen.  

Det som kan uttydas i denna empiriska redogörelse är att det målas upp en bild av rikedom 

och kriminalitet knuten till förort på ett sätt som skapar attraktionskraft för den typen av liv i 

den typen av kontext. En tolkning är att bilden som målas upp är ett sätt att ironisera och 

kritisera materialism och konsumtionen i dagens samhälle. En annan tolkning är att det är ett 

sätt att visa att de är värda respekt - och att respekt kan uppnås genom denna typ av livsstil. 

Det gör att andra som får ta del av denna framställan kan känna en vilja att leva ett liknande 

liv. Detta kan liknas vid hur Ståhlberg och Bolin (2015) beskriver att en del av att bygga ett 

varumärke handlar om att varan ska vara lockande för den tilltänkta publiken, vilket de 

exemplifierar med hur länder kan attrahera turism. Om detta istället appliceras till en 

musikkontext kan en tolkning vara att den livsstil som beskrivs i empirin kan attrahera även 

de som inte kan identifiera sig med förortens livsvillkor - alltså ungdomar från andra områden 

och andra förutsättningar. Även identifikationsmöjligheten som nämnts tidigare blir aktuell 

här, för även om Yasin och 24K knyter an till förortskontext så är inte kriminalitet och 

narkotika exklusivt för förorten utan fenomen som skär igenom hela samhället. Därav kan det 

finnas identifikationsmöjligheter för de som har en kriminell livsstil men inte har koppling till 

förortsområden. Dock är det möjligt att Yasin och 24K i sina låtar skapar en koppling som gör 

att auran av farlighet, attityd och egen betydelse knyts till förorten, vilket i sin tur gör att 

förorten utifrån dessa aspekter kan bli attraktiv för andra som inte är hemmahörande i den 

typen av områden. Detta genom att dels göra referens till förortsområden, men också genom 

användandet av förortssvenska.  
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att kartlägga och analysera innehållet i utvalda svenska 

hiphoplåtar. Frågeställningarna var följande: 

 Vilka teman kan urskiljas i låtarna?  

 På vilket sätt porträtteras dessa teman? 

 Hur kan dessa teman uppfattas?  

Resultatet visar att låtarna innefattar en mängd olika teman, och att det går att uttyda drag av 

territoriell stigmatisering, machokultur och varumärkesbyggande i texterna. Citaten i analysen 

visar hur teman kan porträtteras på olika sätt, exempelvis livsöden används som ett sätt att 

framföra samhällskritik. I resultatet var det tydligt att förorten spelade en viktig roll i låtarna, 

dels genom namngivande av platser och dels genom att använda ord som symboliserade 

förortskontext. Även användandet av förortssvenska skulle i vissa fall kunna tolkas vara ett 

sätt att referera till förorten. Detta väckte frågan varför förorten är så betydelsefullt, och 

huruvida det kan sammankopplas med det Sernhede (2015) beskriver om hur förorten är 

central i identitetsbyggandet. Kanske är anledningen till att en så pass stor del av urvalet 

refererade till förorten relaterad till förortens betydelse för artisten - och kanske också dess 

betydelse för de avsedda lyssnarna. Just lyssnarna ligger till grund för två ytterligare 

funderingar som väckts under studiens gång. Den första är hur mycket lyssnarna påverkat 

utformningen av texterna, då främst utifrån det artisterna tänker sig att lyssnarna förväntar sig 

- alltså ideal knutna till genren. Vad förväntas hiphopartisten leverera? Är det narkotika, 

pengar och sexualiserande kvinnosyn? Är det politik och samhällskritik? Är det 

smutskastning av polisen? Om dessa förväntningar föreligger, i vilken utsträckning påverkar 

det artisterna i deras låtskapande? Detta är inte något som kan besvaras i denna studie, men 

det är intressant att fundera över hur mycket av texternas innehåll baseras på vad artisten 

faktiskt vill uttrycka och vad som ligger i förväntningar knutna till genren. Intervjuer med 

artisterna hade möjliggjort fördjupad analys kring vad i texterna som är knutna till genre då 

deras tankar om budskap med sin musik på så vis hade tydliggjorts. Försök gjordes att 

kontakta en artist för att komplettera studien med ett sådant perspektiv, men tyvärr lyckades 

inte det. Istället har detta arbete tagit fasta på denna typ av perspektiv genom att ta del av 

fakta kring hiphopgenren, bröderna Salazar samt Sebbe Staxx/Kartellen. Det är inte 

jämförbart med intervjuer och kan inte besvara vilka teman som är knutna till genrespecifika 

förväntningar, men var ändå ett sätt att ha med sig visst artistperspektiv vid analys av låtarna.  

Den andra funderingen som väcktes kring lyssnarna är vilka konsekvenser texterna har för 

dem. Med fokus på ung män, vad kan de få med sig från hiphoptexterna? Som framkommit i 

analysen är narkotika, pengar och kritik mot polisen likväl som teman knutna till machokultur 

såsom sexualiserande av kvinnor tydliga i låtarna, och även om det är möjligt att det är knutet 

till genren förändrar inte det faktumet att det är de teman som når fram till lyssnarna. Frågan 

är vilka manlighetsideal och inställning till rättsväsende som förmedlas till lyssnarna. Också 

samhällskritiken väcker liknande frågor, då huruvida det föranleder en känsla av samhörighet 

och trygghet att andra är i samma sits, eller om en känsla av utanförskap som kanske inte var 

så starkt rotad innan istället förstärks. Oavsett varför artisterna uttrycker sig som de gör i sina 

låtar, blir orden densamma för lyssnarna. Som beskrevs i inledningen så är ord inte neutrala, 

utan har en inneboende makt. Det faktum att unga män matas med exempelvis uppfattningar 

att politiker är emot en, blir det en möjlig verklighet och därigenom kan musiken tolkas bidra 

till att tilltron till myndigheter förloras. En möjlig tolkning är att inställningar till exempelvis 

samhälle och polis är övertagna från föräldrar, syskon, och vänner, men även media och 

musik kan tolkas påverka individers verklighetsuppfattning. Om media svartmålar situationen 
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och musiken talar om utanförskap och kriminalitet, är det inte konstigt att 

verklighetsuppfattningen blir negativ. Samtidigt kan musiken och dess verklighetsuppfattning 

utgöra en trygghetspunkt genom att det möjliggör samhörighet till de som känner igen sig i de 

teman som porträtteras. För de som inte lever det livet är det dock möjligt att det slår över till 

att bli en idealbild av hur livet är och hur individen ska vara för att passa in i den verkligheten, 

även om det inte var artistens syfte med låten.  

När något ska diskuteras är det av vikt att åtminstone ta en snabb blick i backspegeln, vilket 

gäller även för denna studie. En sak som bör poängteras är att förortens utsatthet inte är någon 

nyhet; som framkommer i polisens (2015) rapport har det funnits social utanförskap i dessa 

områden sedan 1970-talet. Även Dikec (2006) påtalar den historiska utsattheten i de franska 

banlieus, och Sernhede (2007) beskriver att till exempel Hammarkullen i Göteborg 

framställdes i media som ett av de värsta områdena med förvildade förortsungdomar redan 

1976. Inte heller social oro och upplopp är nya fenomen, exempelvis påtalar Sernhede (2007) 

att Angered jämfört med övriga Göteborg hade fyra gånger så många polisutryckningar 1973. 

I Nilsson och Ivarsson Westerbergs (2011) arbete kring våldsamma upplopp i Sverige belyses 

att även om upploppens karaktär förändrats genom att de idag sker mer i förortsområden än i 

centrum som tidigare var fallet, finns ändå likheter avseende upplopp historiskt. Exempelvis 

liknar 2000-talets upplopp de som skedde 1965 vad gäller orsaker, vilket kan exemplifieras 

med arbetslöshet, utanförskap, ökad isolering samt misstro och bitterhet mot samhället 

(Nilsson & Ivarsson Westerberg, 2011). Ungdomskulturer med musikalisk framtoning är inte 

heller någon nyhet, till exempel rock’n roll på 1950-talet och punkens avståndstagande från 

samhällsnormer under 1970-talet (Sernhede, 2015). Det blir lätt att historien inte tas tillvara 

och att sociala fenomen utmålas som något helt nytt, och därmed letas också ständigt nya 

orsaker till vad som sker. Som påvisats ovan, går det att återfinna likheter mellan dagens och 

gårdagens sociala fenomen. 

Efter en titt i backspegeln är det intressant att reflektera kring vad framtiden bär med sig, då 

specifikt för den svenska hiphopen. Redan i inledningen konstaterades att det är en genre som 

växer, och frågan är vad det gör med bilden av förorten. Musiken når ut till en allt bredare 

publik, och då blir det intressant om de teman som återfinns i texterna cementerar de negativa 

föreställningarna kring exempelvis våld och narkotika i förorten, eller om de beläggs med 

stjärnglans och blir ett ideal. Ytterligare ett alternativ är att det istället blir startskottet för 

social förändring, i och med att kravet på detta når ut till fler som kan bidra till kampen. 

Kommer gangsterliv och politiska budskap fortsätta vara frekvent förekommande inom 

svensk hiphop eller kommer det förändras i takt med att musikstilen blir kommersialiserad? 

Även vad gäller machokultur är det intressant att reflektera kring hur musikstilen kommer 

utvecklas. Med tanke på hur könsmaktsordning och genus varit alltmer på tapeten genom 

exempelvis #metoo3 är frågan om texterna kommer kunna fortsätta vara sexualiserande, eller 

om det kommer ske en utveckling kring hur relationer och kvinnor porträtteras inom svensk 

hiphop. Precis som samhället är föränderligt är säkerligen även hiphopen det, och det blir en 

spännande resa att följa hiphoptexters utveckling framöver, och hur den kommer påverkas av 

att få en allt bredare publik.  

Ett exempel på något som vore intressant att följa i relation till hiphoptexters framtida 

utveckling, men som möjligtvis kan vara mer lämpligt för en språkvetare, är att se hur 

                                                           
3 #metoo är hashtaggen på sociala medier i det globala uppropet mot sexuella trakasserier och övergrepp mot 

kvinnor, där det centrala varit att lyfta fram en patriarkaliskt präglad samhällsstruktur. MeToo-rörelsen 

utvecklades till att inkludera flera mindre upprop i Sverige för specifika yrkesgrupper och samhällsgrupper, 

såsom #tystnadtagning för skådespelare och #intedinhora för prostituerade (Nationalencyklopedin, u.å.a). 
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förortssvenska utvecklas och hur ord ändrar betydelse. Ett exempel är ordet japp, som påtalats 

i analysen, vilket är ett ord som har en annan betydelse i en kontext där förortssvenska är 

dominerande. Ytterligare ett sådant ord är orre, vilket är en fågelart men inom förortssvenska 

bär betydelsen hora. Ords förändrade betydelse, relationen till samhället och dess framtida 

utveckling vore otroligt spännande att se närmare på. Något annat som vore intressant att se 

närmare på vad gäller hiphopgenren är musikvideos. Vid genomförandet av denna studie har 

vissa musikvideos setts, vilket väckt tanken på att det vore intressant att i en framtida studie 

studera detta fenomen och dess inverkan på ungdomars uppfattningar. I de videos som setts 

förstärkte filmen låttexten och inkluderade element som exempelvis pengar, narkotikabruk 

och kameravinkel underifrån, vilket är ett sätt att framstå som mäktigare. Det vore intressant 

att fördjupa vilken påverkan sådana filmsekvenser kombinerat med musiken och låttexterna 

skulle kunna ha på de ungdomar som tar del av dem. Ytterligare ett förslag på vidare 

forskning är att undersöka hur musik kan fungera som ett sätt att mäta det sociala klimatet och 

även hur detta i så fall skulle kunna nyttjas för att optimera det sociala arbetet. I denna studie 

gjordes tolkning att den frustration som kan tolkas ha legat till grund för Husbykravallerna 

2013 också kunde uttydas i musiken som släpptes 2012, med reservation för att det 

begränsade urvalet omöjliggör att definitiva slutsatser dras. Det vore därför intressant att 

undersöka om den tendens som tolkades finnas skulle hålla vid en mer specificerad studie 

med större urval. 

Något som inte syns i låttexterna, men ändå är intressant att reflektera över, är den möjliga 

jämförelsen mellan Redline Recordings och fotbollsklubbars varumärke. Solberg Søilen, 

Svensson & Frestad Solér (2014) talar exempelvis om hur fotbollsklubbar kan skapa lojalitet 

genom känslomässiga band och spela på nostalgi och stolthet, och ett sätt Redline Recordings 

kan förstås göra detta är genom att ha kvar sin studio där de alltid varit, oavsett framgångar 

eller motgångar. Ett annat tydligt exempel är namnet i sig själv, vilket är en referens till röda 

linjens tunnelbana vilket är den tunnelbanelinje som går från Norsborg/Hallunda, där studion 

befinner sig, in till centrala Stockholm. Det kan förstås som ett sätt att använda känslomässiga 

band för att bygga upp en känsla av samhörighet med studion i närområdet. Tolkning görs att 

detta är centralt för Redlines varumärke, både vad gäller att marknadsföra sin musik men även 

för att attrahera artister till att signa med dem.  

Studiens praktiska implikationer 
I denna del av diskussionen görs återkoppling till den tanke som belystes i inledningen kring 

huruvida en fördjupad kunskap om innehållet och budskapet inom svensk hiphop är möjlig att 

använda i det sociala arbetet med unga män i förortsområden. Därav kommer följande avsnitt 

kretsa kring frågan avseende vilken kunskap denna studie har fördjupat och på vilket sätt den 

kunskapen är applicerbar i det praktiska sociala arbetet. 

Denna studie påvisar att det i urvalet går att utläsa en koppling mellan förort och hiphop, samt 

att det i hiphopen går att se drag av territoriell stigmatisering, machokultur och 

varumärkesbyggande. Som benämndes i inledningen skulle en fördjupad kunskap om 

innehållet och budskapet inom svensk hiphop kunna vara ett stöd i utvecklingen av socialt 

arbete i förortsområden gällande känslor av utanförskap och motverka territoriell 

stigmatisering. Efter arbetet står det klart att även värderingar av manlighet kan vara av vikt 

att arbeta med genom musik, likväl som värderingar kring normbrytande beteende. Istället för 

att lyfta pengar, narkotika och våld skulle texterna kunna förankras till andra teman som bär 

mening för individen och blir positiv kraft för andra lyssnare i ett projekt där deltagarna själva 

skapar musik. På så vis skulle denna studie kunna förstås bidra till viss del kring tankar vid 

utformningen av ett sådant projekt, genom att det ger en viss överblick över de tematiska drag 
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som tenderar att vara aktuella i nuläget och som därmed skulle kunna fungera som 

utgångspunkt och diskussionsunderlag inom ramen för samhällsarbete. 

Ovan diskuteras hiphop med fokus på att förändra teman i låtarna - men det är lika viktigt att 

ta tillvara på de perspektiv som lyfts fram i musiken idag. Som påvisats i studien finns 

samhällskritik representerat i urvalet och det är viktigt att samhället lyssnar till det artisterna 

förmedlar om sina områden. Precis som Lani Mos citat från GP (2016) i inledningen och som 

även Sernhede (2015) belyser är artisterna i viss mån representanter för sitt område. Musiken 

utgör ett värdefullt fönster i en social verklighet som många i Sverige, framförallt politiker 

och styrande organ, inte har tillgång till. För att minska segregation och bygga gemenskap i 

samhället måste dessa grupper lyftas, och ett sätt att göra det är att öppna för den politik som 

inryms i musiken. För de som inte har tillgång till arenor där politiska diskussioner förs kan 

musiken tolkas vara det som ger dem en röst - och då måste den rösten höras. Steget mellan 

hiphop och regering är stort, varav ett socialt arbete - i form av exempelvis samhällsarbete - 

som tar till vara på musikens politiska kraft och fungerar som ett stöd för att nå hela vägen till 

beslutande organ är essentiellt. Bara för att åsikterna förpackas till hiphoplåtar förminskas de 

inte dess värde, och i ett demokratiskt samhälle måste åsikterna från varje medborgare räknas 

- och det inkluderar förorten. Denna uppsats har gett viss insikt i vad svensk hiphop 

förmedlar, och förhoppningen är att detta kan nyttjas för att skapa arenor där dessa åsikter får 

ta plats och nå politiken på ett fruktbart sätt.  
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Bilaga 2: Låtlista Svensktoppen 
Benny Anderssons Orkester ft Helen Sjöholm. (2011). En dag i sänder. 

Darin. (2015). Ta mig tillbaka. 

Kalle Moraeus & Orsas spelmän. (2010). Underbart. 
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Laleh. (2016). Bara få va mig själv. 
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Bilaga 3: Protokoll Hiphop 
 

 JA  NEJ 

Förortssvenska   

Används slanguttryck med 

ursprung i svenska? Ex fett, 

tung, baxa 

85 15 

Används låneord från andra 

språk? 

95 5 

Specifik geografisk 

referens 

  

Nämns ett land? 6 94 

Nämns en stad? 16 84 

Nämns en stadsdel eller 

bostadsområde? 

35 65 

Nämns tunnelbanelinjer eller 

annan kollektivtrafik knuten 

till plats? 

4 96 

Ord som symboliserar 

förortskontext 

  

Används ord som 

symboliserar förortskontext? 

Ex förort, ghetto, kvarter, 

betong, trakt, program 

61 39 

Vapen och/eller våld   

Görs referens till vapen (ej 

inkluderat vapenmotstånd)? 

35 65 

Görs referens till 

upploppssituationer? Ex 

motstånd, stenkastning, 

bilbränder 

18 82 

Görs hot? 27 73 

Vapenmotstånd    

Uttalas ett vapenmotstånd? 2 98 

Döda människor   

Nämns döda människor? 20 80 

Polis och/eller 

kriminalvård 

  

Görs referens till polis i ett 

positivt sammanhang? 

0 100 

Görs referens till polis i 

negativt sammanhang? 

39 61 

Nämns kriminalvård 

(inklusive häkte)? 

27 73 

Narkotika   

Nämns cannabis? 40 60 
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Nämns annan illegal 

substans eller övergripande 

term för narkotika? 

27 73 

Nämns langare eller 

langning? 

33 67 

Görs referens till bruk eller 

missbruk av illegal 

substans? 

42 58 

Pengar   

Används ord som betyder 

pengar? 

59 41 

Påtalas en vilja att ha 

pengar? 

24 76 

Påtalas innehav av illegala 

pengar? 

17 83 

Påtalas en brist av pengar? 21 79 

Socialtjänst   

Nämns socialtjänst? 2 98 

Exklusion   

Påtalas trakasserier från 

samhället och dess 

representanter (förutom 

polis)? 

4 96 

Påtalas ett utanförskap 

gentemot samhället och/eller 

samhällsservice? 

18 82 

Påtalas att ”dem” är emot en 

eller att man ska visa 

”dem”? 

24 76 

Nämns underklass? 4 96 

Påtalas att samhället är ute 

efter en? 

5 95 

Påtalas en 

samhällskonspiration? 

5 95 

Sexualisering av män   

Refereras det till sex när det 

talas om män? 

0 100 

Refereras det till prostitution 

när det talas om män? 

0 100 

Refereras det till utseende 

när det talas om män? 

0 100 

Män som subjekt   

Används ord som bror? 52 48 

Talas det om män utan att 

nämna sex, prostitution eller 

utseende? (mer än bara ord 

som ”bror” och ej fäder) 

51 49 

Sexualisering av kvinnor   
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Refereras det till sex när det 

talas om kvinnor? 

23 77 

Refereras det till prostitution 

när det talas om kvinnor? 

3 97 

Refereras det till utseende 

när det talas om kvinnor? 

23 77 

Kvinnor som subjekt   

Används ord som syster? 5 95 

Talas det om kvinnor utan 

att nämna sex, prostitution 

eller utseende? (mer än bara 

ord som ”gäri” och ej 

mödrar) 

13 87 

Symbolvärde   

Görs referens till 

klädmärken? 

16 84 

Görs referens till bilar? 24 76 
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Bilaga 4: Protokoll Svensktoppen 
 

 JA NEJ 

Förortssvenska   

Används slanguttryck med 

ursprung i svenska? Ex fett, 

tung, baxa 

0 10 

Används låneord från andra 

språk? 

0 10 

Specifik geografisk 

referens 

  

Nämns ett land? 0 10 

Nämns en stad? 2 8 

Nämns en stadsdel eller 

bostadsområde? 

1 9 

Nämns tunnelbanelinjer eller 

annan kollektivtrafik knuten 

till plats? 

0 10 

Ord som symboliserar 

förortskontext 

  

Används ord som 

symboliserar förortskontext? 

Ex förort, ghetto, kvarter, 

betong, trakt, program 

0 10 

Vapen och/eller våld   

Görs referens till vapen (ej 

inkluderat vapenmotstånd)? 

0 10 

Görs referens till 

upploppssituationer? Ex 

motstånd, stenkastning, 

bilbränder 

0 10 

Görs hot? 0 10 

Vapenmotstånd    

Uttalas ett vapenmotstånd? 0 10 

Döda människor   

Nämns döda människor? 1 9 

Polis och/eller 

kriminalvård 

  

Görs referens till polis i ett 

positivt sammanhang? 

0 10 

Görs referens till polis i 

negativt sammanhang? 

0 10 

Nämns kriminalvård 

(inklusive häkte)? 

0 10 

Narkotika   

Nämns cannabis? 0 10 
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Nämns annan illegal 

substans eller övergripande 

term för narkotika? 

0 10 

Nämns langare eller 

langning? 

0 10 

Görs referens till bruk eller 

missbruk av illegal 

substans? 

0 10 

Pengar   

Används ord som betyder 

pengar? 

1 9 

Påtalas en vilja att ha 

pengar? 

0 10 

Påtalas innehav av illegala 

pengar? 

0 10 

Påtalas en brist av pengar? 1 9 

Socialtjänst   

Nämns socialtjänst? 0 10 

Exklusion   

Påtalas trakasserier från 

samhället och dess 

representanter (förutom 

polis)? 

0 10 

Påtalas ett utanförskap 

gentemot samhället och/eller 

samhällsservice? 

0 10 

Påtalas att ”dem” är emot en 

eller att man ska visa 

”dem”? 

1 9 

Nämns underklass? 0 10 

Påtalas att samhället är ute 

efter en? 

0 10 

Påtalas en 

samhällskonspiration? 

0 10 

Sexualisering av män   

Refereras det till sex när det 

talas om män? 

0 10 

Refereras det till prostitution 

när det talas om män? 

0 10 

Refereras det till utseende 

när det talas om män? 

0 10 

Män som subjekt   

Används ord som bror? 0 10 

Talas det om män utan att 

nämna sex, prostitution eller 

utseende? (mer än bara ord 

som ”bror” och ej fäder) 

5 5 

Sexualisering av kvinnor   
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Refereras det till sex när det 

talas om kvinnor? 

0 10 

Refereras det till prostitution 

när det talas om kvinnor? 

0 10 

Refereras det till utseende 

när det talas om kvinnor? 

0 10 

Kvinnor som subjekt   

Används ord som syster? 0 10 

Talas det om kvinnor utan 

att nämna sex, prostitution 

eller utseende? (mer än bara 

ord som ”gäri” och ej 

mödrar) 

3 7 

Symbolvärde   

Görs referens till 

klädmärken? 

0 10 

Görs referens till bilar? 0 10 

 


