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Abstract 
Authors: Mikaela Olsson and Anna-Albertina Habib 
Title: Hiphop-artists’, the truth carriers of the suburbs? - A qualitative study about Swedish 
hiphop-artists view on suburb conditions and how they describe it in their music. 
Supervisor: Anders Lundberg 
Assessor: Torbjörn Forkby 
	
The aim of this study was to examine Swedish hiphop-artists’ view on conditions in the suburbs 
and to find out what their music represent, and to reach an understanding about whether social 
movements exist in suburbs. The study was based on qualitative interviews with hiphop-artists’ 
whose music had a connection to suburbs. The artists had different ages, gender and residential 
area. Six of the interviews were conducted through video calls and one of them through a 
physical interview. The questions were made up through a framework before the interviews 
and our choice of interview approach enabled us to ask additional questions. The result showed 
that the conditions in the suburbs were characterized by community and love. It also showed 
that residents had difficulties because of their life choices and it affected their possibilities 
regarding to school and work. Further the hiphop-artists’ music was described as a reality 
portrayal or as a way to express their feelings. Some of them also felt responsible as role models, 
wanted to affect others, had the music as an interest and some just wanted to convey real 
experiences. The analysis was based on Eyerman and Jamison (2005) perspective about social 
movements, which means that a group collectively joins and acts to change existing conflicts 
and problems in society. As a conclusion the hiphop-artists’ experience racism from the society 
which affect them and their music. Another conclusion is that it exists a social movement in the 
suburbs and can be understood by the hiphop-artists’ descriptions of the suburbs conditions.  
	
Keywords: suburbs, exclusion, hiphop, Swedish artists, social movements 
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Förord	

Ett stort tack till alla hiphop-artister som tog sig tid till intervjuerna och delade med sig av sina 

erfarenheter. Det har varit en förmån att få ta del av era berättelser och vi hoppas att vi har 

kunnat bidra med ett rättvist perspektiv av er verklighet. Vi vill även tacka vår handledare, 

Anders Lundberg, för all vägledning och stöd under denna process.  

	

Varmt tack! 	

Mikaela Olsson och Anna-Albertina Habib	
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1 Inledning 
Denna uppsats kommer att undersöka hur hiphop-artister skildrar livet i förorter samt vad deras musik 

representerar, samt skapa en förståelse för huruvida sociala rörelser förekommer i förorter. 

 

1.1 Bakgrund  
Under 1940-talet rådde en hög bostadsbrist och trångboddhet i flera av Sveriges större städer. 

Därför ville de som hade statsmakten bygga nya och bättre bostäder med skäliga hyror för att 

boende skulle vara en rättighet för alla. Mellan 1965 och 1974 byggdes totalt en miljon 

lägenheter i Sverige med en vision om att de nybyggda bostadsområdena skulle vara en plats 

för alla människor. Resultatet blev däremot att de med ekonomiska förutsättningar valde att bo 

i bostadsområdena tillfälligt eller att inte bosätta sig där alls. Människor som var arbetslösa eller 

hade sociala och ekonomiska problem hade dock inte samma valmöjlighet utan tvingades att 

bo kvar på grund av lägre hyror. Under 1990-talet flyttade många nyanlända till dessa 

bostadsområden, samtidigt som Sverige drabbades av en ekonomisk kris, vilket lade grunden 

för den boendesegregation som finns än idag (Forkby & Liljeholm Hansson 2011, ss. 40-42).  

 

1.2 Problemformulering 
I en rapport från Nationella operativa avdelningen (2017) bekräftas boendesegregationen i 

Sverige samt att det idag finns flera särskilt utsatta bostadsområden, såsom Vivalla, Fittja, 

Rinkeby och Araby. Polisens nationella operativa ledningsgrupp utgår från fasta kriterier när 

de bedömer graden av utsatthet i bostadsområden. Enligt kriterierna ska de vara geografiskt 

avgränsade, kriminellt belastade och ha en låg socioekonomisk status samt utsatthet. Dessa 

områden präglas av flera riskfaktorer, såsom arbetslöshet, ohälsa och misslyckad skolgång. 

Andra förekommande riskfaktorer är bland annat bostadsområdets fysiska miljö, oro bland 

etniska grupper, ungdomar som är lättpåverkade av normbrytande beteende och en generellt 

lägre kollektiv förmåga bland grupperna. Trots att det finns en bekräftad problematik i utsatta 

områden menar Dahlstedt (2018) att offentliga debatter skildrar en problembild som bidrar till 

att flera stereotypa bilder skapas och förstärks. Enligt Elsrud och Lalander (2007) förs 

problembilden vidare genom såväl media som genom myter, fördomar och rykten via sociala  
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sammanhang. Spridningen av stereotypa bilder medför konsekvenser som skapar och 

upprätthåller skillnader mellan olika grupper i samhället.  
 

Dahlstedt och Ålund (2018) lyfter att hiphop-musik används som ett sätt att uttrycka ett 

motstånd mot tillvaron i segregerade bostadsområden, genom att artisterna använder sina 

låttexter för att lyfta nuvarande villkor och utmaningar. Söderman och Folkestad (2008) samt 

Trapp (2005) beskriver hiphop-kulturen som en social rörelse, där artister handlar kollektivt 

och använder musiken för att få människor att reagera kring samhällsproblem. Enligt Söderman 

och Folkestad (2008) har musiken en makt som kan användas i syfte att framföra 

marginaliserade gruppers talan, samt få människor att förändra det som är fel i samhället. Trapp 

(2005) talar om “movement leaders”, där artister likt andra ledare kan påverka andra i samhället 

och skapa ett medvetande när de sjunger. Vidare menar Travis Jr och Deepak (2011) att hiphop-

artister kan visa empowerment i sin musik, som dels kan finnas på en individnivå där artister 

lyfter egna svårigheter, men också på gruppnivå i form av en gemenskap. Även Lalander och 

Sernhede (2011) talar om empowerment och menar att musiken kan skapa en känsla av 

samhörighet som stärker människor.  

 

Vår forskningsfråga är att studera hiphop-artisters syn på villkoren i förorter och vad de skildrar 

i sin musik. Är det deras erfarenheter, verklighetsskildring, protest eller en ny trend som har 

uppstått inom hiphop-musik? Vi anser att det behövs mer kunskap om förorters utanförskap 

och ungdomsrörelser eftersom det finns för lite forskning inom området. Studien ämnar lyfta 

hiphop-artisters röster för att bidra med ett nytt perspektiv från ungdomar i förorter som 

upplever ett utanförskap gentemot det övriga samhället. Med artisterna som språkrör för 

invånarna i förortsområden bidrar studien till förståelse för deras musik och åsikter, vilket kan 

främja socialarbetares bemötande mot ungdomar i liknande situationer. Resultatet kommer att 

analyseras utifrån Eyerman och Jamisons (2005, ss. 5-8, 155) teoretiska perspektiv om sociala 

rörelser, som innebär att en grupp kollektivt går samman och agerar för att förändra befintliga 

konflikter och problem i samhället. Tidigare strävade sociala rörelser för politisk makt, men i 

de nya sociala rörelserna har en kulturell vändning skett där värderingar, identitet, mening och 

traditioner har fått en större betydelse. 
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1.2 Syfte 
Syftet är att, utifrån en kvalitativ intervjustudie, studera svenska hiphop-artisters syn på villkor 

som råder i förorter och vad deras musik representerar, samt skapa en förståelse för huruvida 

sociala rörelser förekommer i förorter.  

 

1.3 Frågeställningar 
• Hur beskriver artisterna livet i förorten? 

• Vad speglar artisterna i sin musik?  

• Vilket är artisternas syfte och drivkraft med musiken? 

• På vilket sätt kan resultatet tolkas utifrån teorin om sociala rörelser? 

 

2 Tidigare forskning  
Följande avsnitt innehåller en kort beskrivning av nationell och internationell forskning som är 

relevant för studien. Forskningen är indelad i följande teman som har framkommit: utanförskap, 

drömmar och identitet, politik, empowerment samt riskabla attityder och beteende. 

 

2.1 Utanförskap   
I Dahlstedt och Ekholms (2018) forskning sätts utanförskapet i liknelse med en process snarare 

än ett tillstånd. Forskarna lyfter olika dimensioner av social exkludering som på olika sätt 

formar sociala villkor för de som bor i förortsområden. En av faktorerna som påverkar 

utanförskapet är boendemiljön, eftersom Sverige präglas av en stark ekonomisk, social och 

etnokulturell segregation. Forskarna (ibid.) lyfter att den rådande boendesegregationen i 

Sverige kan bero på att utländska hushåll med låg inkomst, har en begränsad möjlighet att flytta 

och blir därmed kvar i städernas utkanter; förortsområden. Detta bidrar till människor med olika 

bakgrunder isoleras från varandra och det skapas ett “vi” och “dem”. Dahlstedt och Ekholm 

(2018) lyfter även andra påverkande faktorer såsom ekonomi, utbildning och politik. 

Forskningen presenterar resultat som visar på att arbetslöshet bland utrikes-, jämfört med 

inrikes födda är högre och att många av de utrikes födda tenderar att varken studera eller arbeta. 

Detta har samband till den socioekonomisk bakgrunden, där barn från resurssvaga hem tenderar  
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att ha ofullständiga betyg, inte fullfölja sin skolgång eller vidareutbilda sig. Det kan också 

förstås i relation till föräldrarnas utbildningsnivå, där barn till föräldrar med låg utbildning 

presterar sämre.  

 

I en annan studie har Bečević, Dahlstedt och Frempongs (2018) intervjuat ungdomar från 

förorter, i syfte att höra deras berättelse och syn på livet där de bor. Ungdomar beskriver å ena 

sidan ett utanförskap, men att det förstärks från medias sida som skildrar förorter som hotfulla 

och annorlunda. Å andra sidan finns det även beskrivelser av förorten som en trygg plats med 

en tät familjär och kärleksfull social gemenskap. Forskarna (ibid.) lyfter de motsägelser som 

framkommer i ungdomars berättelser. Exempelvis påtalar ungdomarna att segregationen kan 

bero på konfliktfyllda relationer förorternas som ungdomar har till varandra och där tillvaron 

skildras som farlig och våldsam.  

 

2.2 Drömmar och identitet 
Crawford, Gant och Crews (2016) beskriver att tonåren kan vara en känslig period i en 

människas liv, eftersom det sker en stor förändring genom övergången från barndom till 

vuxenliv. Ungdomen ska även skapa en ny identitet som forskarna (ibid.) menar formas av 

influenser från omgivningen. I studien intervjuas ungdomarna Khazi, Ty, Roger, Chandler och 

Zhane, som har gemensamt att de ser sig som rap-artister. Med studien vill forskarna (ibid.) 

identifiera positiva och negativa relationer i ungdomarnas liv. Resultatet visar att familjen är 

betydelsefull för ungdomarna, även om de beskriver att de har problem. De nämner även 

betydelsefulla vänner, som de känner genom att de har bott i samma område sedan de var små 

eller har rap-musiken som ett gemensamt intresse. Dessutom beskriver ungdomarna att de har 

positiva relationer till Gud och kyrkan, samt till sig själv. Vidare beskriver ungdomarna 

negativa relationer såsom polisen och ex-flickvänner. De mest betydelsefulla relationerna har 

skapats genom att de har ägnat sig åt rap-musik. Därav framkommer det i studien att musiken 

spelar en stor roll i ungdomarnas liv och beskrivs som ett sätt för dem att skapa en identitet. 

Vännerna inom rap-musiken beskrivs som de enda de litar på, eftersom de känner att de har en 

gemensam koppling via musiken. Genom sina låttexter kan de även uttrycka händelser som har 

skett i deras liv, samt beskriva känslor som annars är svåra att uttrycka. En ungdom beskriver 

exempelvis att han inte har någon makt i samhället och därför rappar han. Lalander och 

Sernhede (2011) beskriver att ungdomar i förortsområden kan utveckla egna kulturer,  
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samhällen och strategier för att hantera känslor av att vara underordnade i samhället. Studien 

beskriver även att skolor i territoriellt stigmatiserade områden inte kan ge ungdomarna den 

kunskap, förståelse och självrespekt de behöver och därav tvingas de finna det på andra sätt. I 

studien görs intervjuer med två grupper av ungdomar i olika multietniska förorter, som dels 

hade musiken gemensamt, samt hade de hittat olika sätt att finna en identitet. En av grupperna 

är hiphop-kollektivet Filthy Dozen Inc, som består av tjugo manliga hiphop-artister som 

använder musiken för att förstå och uttrycka tillvaron i deras bostadsområde. De beskriver även 

ett utanförskap som de känner både till Sverige och andra länder. Den andra gruppen består av 

unga män med chilensk bakgrund som har skapat en gatukultur som består av droger och 

gatuvåld. De använder hiphop-kulturen genom att måla graffiti och rappa för att uttrycka sig 

och sin position i samhället. Gemensamt för båda grupperna är att gatan är en plats där 

ungdomarna känner att de kan skapa en identitet och få respekt, i motsats till vad de kan få i 

samhället. Ungdomarna har utvecklat gatukulturer, som forskarna beskriver som sociala och 

symboliska universum, där de har sina egna ideologier, värderingar och interaktionsformer. 

 

2.3 Politik  
Hiphop-kulturen startade som en social rörelse, som definieras som en kollektiv handling som 

utförs för att förändra eller motverka ett problem i samhället (Söderman & Folkestad 2008; 

Trapp 2005). Redan på 1970-talet startade en av hiphopens pionjärer, Afrika Baambaata, en 

social rörelse mot våld, kriminalitet och droger som fanns i New York (Söderman & Folkestad 

2008). Vidare beskriver forskarna (ibid.) att hiphop-musiken kan ha ett utbildande syfte 

gentemot människor i samhället. Studien bygger på intervjuer med hiphop-artisterna Toni 

Blackman, Nabila Abdul Fattah och Behrang Miri. Resultatet visar att hiphop dels används som 

ett musikaliskt verktyg och för att lära ut olika tekniker inom musiken, samt som ett politiskt 

verktyg för att nå ut med ett budskap. Hiphop kan även användas för att få människor att reagera 

och göra något åt det som är fel i samhället. En av hiphop-artisterna menar att en låt kan få 

samma funktion som ett debattinlägg, men genom att förmedla budskapet via musik når det ut 

till fler eftersom alla lyssnar på musik.  

 

Trapp (2005) nämner historiska exempel av sociala rörelser, såsom protesterna under det 

afroamerikanska förtrycket och kraftfulla folksånger med antikrigsmeddelanden under 

Vietnamnkonflikten. Även här beskrivs en vilja att nå ut med ett budskap till allmänheten. I  
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studien analyseras låttexter och självbiografier skrivna av de amerikanska rap-artisterna Queen 

Latifah och Tupac Shakur. Båda artisterna beskrivs av Trapp (2005) som ”movement leaders”, 

eftersom de, likt andra ledare, har en påverkan på samhället. Genom sin musik skapar och 

aktiverar de ett medvetande hos människor när de sjunger. Båda artisterna är har musik som är 

öppet politiska, exempelvis behandlar Latifah fattiga kvinnor som har dålig boendesituation, 

samt beskriver ett samhälle som är ambivalent mot deras svåra situation. I Tupac’s låttexter 

beskrivs svåra förhållanden som finns i fattiga städer. Vidare beskriver Trapp (2005) i likhet 

med Söderman och Folkestad (2008) att hiphop är ett universellt språk som samlar människor 

från hela världen.  

 

Även Dahlstedt och Ålund (2018) lyfter att hiphop-musik används som ett sätt att uttrycka ett 

motstånd mot tillvaron i segregerade bostadsområden, genom att hiphop-artister använder sina 

låttexter för att lyfta nuvarande villkor och utmaningar. Under 1990-talet var samma motstånd 

i förgrunden när den svenska hiphop-gruppen The Latin Kings genom sina låttexter ville 

förmedla att alla tillsammans skulle strida mot rasismen. Likaså har den svenska hiphop-artisten 

Timbuktu visat ett engagemang i samhällsfrågor under 2000-talet, inte minst i sina låttexter. 

Forskarna (ibid.) presenterar begreppet rap-representationens politik, som innebär att artisterna 

beskriver exkluderingen i förorterna, samtidigt som de visar de upp en stolthet över vem de är 

och över att bo i förorten. Såväl The Latin Kings som Timbuktu visade en stolthet genom att 

exempelvis beskriva bostadsområdet och Sverige som deras hem. Forskarna (ibid.) menar 

således att artisterna fortsätter att beskriva ett motstånd mot aktuella villkor i samhället, samt 

skildrar en önskan om att höra hemma. 

 

Vidare har Bečević, Dahlstedt och Frempong (2018) intervjuat ungdomar som beskriver en 

vilja att förändra befintliga föreställningar om förorten. Ungdomarna vill dock inte ge upp för 

de svårigheter och utmaningar som uppkommer, utan menar att det gör dem starkare. 

Ungdomarna beskriver även att de har framtidsdrömmar och att de kan uppnå en förändring av 

de sociala villkoren genom exempelvis engagemang i föreningsliv, idrott, utbildning samt 

genom politiskt deltagande. Några lyfter dock att de är för unga eller inte tillräckligt insatta i 

politiken, samt menar några att den partipolitik som finns i Sverige idag inte skulle bidra till en 

förändring mot ökad inkludering och social rättvisa. 
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2.4 Empowerment  
Travis Jr och Deepak (2011) har granskat teoretisk och empirisk litteratur om hiphop-kultur 

och har funnit olika teman exempelvis empowerment, som innebär att en individ har makt över 

beslutsfattande, möjligheter och det som är betydelsefullt i sitt liv. Hiphop-artister visar därav 

empowerment i sina låttexter genom sättet de uttrycker sig på. Forskarna (ibid.) menar att 

empowerment dels kan urskiljas på ett individuellt plan, exempelvis genom att artister, såsom 

hiphop-gruppen Strong Arm Steady, sjunger om att de har överlevt svårigheter och smärta som 

finns för många barn och familjer. Empowerment kan även urskiljas i grupp genom att artister, 

exempelvis gruppen Dead Prez, skriver om gemenskap och lyfter vikten av att ha en familj eller 

mindre samhällen som kan hjälpa varandra. Vidare beskrivs empowerment i hiphop-musik i 

allmänna drag, där hiphop-artister vill undvika att betraktas som offer och att svara an på 

utmaningar. Ofta skildrar artisterna att de har ett socialt nätverk, ekonomisk överlägsenhet och 

att de “klarade det”, vilket forskarna (ibid.) dels beskriver som en form av empowerment, 

medan de lyfter att andra menar motsatsen eftersom artisterna kan sakna såväl politisk som 

ekonomisk styrka.  

 

Även i Lalanders och Sernhedes (2011) studie talar de om empowerment och menar att hiphop-

musiken kan bidra till att sammanslå människor, vilket ger dem en känsla av samhörighet som 

stärker dem. Vidare lyfter forskarna (ibid.) att några av ungdomarna skapade en slags social 

mobilisering, när de kollektivt gick samman för att skapa en förändring i sina liv. Inom deras 

gatukultur visste de vilken utbildning de ville gå, samt vad de skulle göra för att lösa sin 

situation och strävade därför efter att skapa bättre framtidsmöjligheter.  

 

Liknade styrkor som kan tolkas som empowerment återfinns hos hiphop-artister i Söderman 

och Folkestads (2008) studie. Artisterna beskriver att de kan använda musiken för att föra 

marginaliserade samhällsgruppers talan. Exempelvis berättar en av artisterna att hon använde 

musiken för att beskriva det utanförskap hon kände i sin skolklass på grund av att hon inte var 

svensk. En annan hiphop-artist lyfter att musiken har en makt och den makten vill de använda 

för att göra marginaliserade gruppers röster hörda. 
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2.5 Riskabla attityder och beteende 
Enligt Travis Jr och Deepak (2011) kan det även förekomma en problematik kring hiphop-

musikens låttexter och musikvideos. Forskarna (ibid.) har granskat innehållet i hiphop-

musikens budskap och funnit en representation av missbruk, våld och en hatisk attityd mot 

kvinnor. I studien presenteras begreppet misogyni, vilket är en ideologi som förminskar kvinnor 

till objekt för mäns äganderätt, utnyttjande och missbruk. Hiphop-musiken kan därav stödja 

och vidmakthålla negativa attityder, värderingar och beteenden hos de som lyssnar på musiken. 

Det kan i sin tur utveckla riskabla hälsoproblem hos ungdomar.  

 

I sin studie om ungdomar i förortsområden har Lalander och Sernhede (2011) beskrivit olika 

typer av gatukulturer som har uppstått på grund av ojämlika livsvillkor, segregering, 

stigmatisering och diskriminering. Medan några ungdomar visste på vilket sätt de kunde lösa 

sin situation och försökte skapa bättre möjligheter var det andra ungdomar som använde droger 

och begick brottsliga handlingar som en alternativ väg. Forskarna (ibid.) menar att kriminalitet 

är ett sätt för ungdomarna att söka efter värdighet, eftersom de kan hantera känslan av att vara 

underordnad samt få självrespekt, genom att underordna sig ännu mer.  

 

Vidare presenterar Sernhede och Lalander (2011) begreppet karismatiska ledare, som kan 

fungera som en förebild, samt vara en person som unga människor i underordnade positioner 

kan identifiera sig med. En förebild för ungdomen kan exempelvis vara en person som säljer 

droger, eftersom det kan betraktas som en väg ut ur fattigdom. Det kan även vara en rap-artist 

som visar självförtroende och trovärdighet på gatan. När ungdomarna relaterar till karismatiska 

personer menar forskarna (ibid.) att de skapar en känsla av trygghet, styrka och självrespekt. 

 

3 Teori om sociala rörelser 
En social rörelse uppstår genom att en grupp kollektivt agerar för att förändra befintliga 

samhällsproblem (Eyerman & Jamison 2005, ss. 5-8). Den har en informell karaktär till skillnad 

från exempelvis partier, organisationer eller institutioner. En social rörelse är kontextbunden 

genom att den ser olika ut beroende på hur samhället ser ut. Även rörelsens varaktighet är 

beroende av samhället, eftersom den påverkas av medlemmarnas engagemang och deras  
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kreativitet kring strategier och taktiker, politikers ansvar samt befolkningens vilja att ta emot 

budskapet. Därav beskrivs sociala rörelser som föränderliga och flyktiga fenomen (Eyerman & 

Jamison 2005, ss. 59–69). Författarna (ibid.) menar däremot att sociala rörelse inte uppstår 

spontant, utan kräver förberedelse på individ-, grupp- och samhällsnivå, samt måste det vara 

möjligt på ett politiskt plan för att en social rörelse ska uppstå. Rörelsen försvinner efter en tid, 

eftersom den dras tillbaka i samhället på grund av andra “sociala krafter”. 

 

3.1 Historiska sociala rörelser 
Redan på 1800-talet fanns sociala rörelser i form av arbetarrörelser, som bildades som ett svar 

på industrialiseringen (Eyerman & Jamison 2005, s. 84). Vidare under 1930-talet hotade 

fascistiska och kommunistiska rörelser demokratin i Tyskland och Italien. På den tiden ansågs 

rörelserna utgöra en fara för stabiliteten om ingen höll uppsikt över dem. Amerikanska 

samhällsvetare beskrev dem i negativa ordalag medan det fanns sociologer som lyfte positiva 

perspektiv, såsom att den bidrog till en social kreativitet genom att den suddade ut ”normala” 

beteenden hos människor (ibid. ss. 15–16). 

 

3.2 “Nya” sociala rörelser 
Under 1960-talet uppstod nya sociala rörelser som enligt Eyerman och Jamison (2005, ss. 10–

28, 155) innebar att rörelserna började gå mot något de benämner kulturpolitik. Syftet hos 

rörelserna var inte längre politiskt inflytande och bättre ekonomiska möjligheter, utan istället 

att förändra värderingar. Tro, mening och identitet fick ett större fokus och även traditioner 

såsom ritualer, vanor och sociala handlingar blev mer framträdande. De nya rörelserna uppstod 

från en period där flera reaktioner och protester ägde rum. I USA uppstod exempelvis 

studentrörelser när studenter protesterade för demokrati och befrielse som ett motstånd mot 

universitetets ensidiga tänkande. Det var mestadels ungdomar som var delaktiga i konflikterna 

och författarna (ibid.) beskriver att det skapades nya subkulturer på grund av att ungdomar 

ansågs ha en utmärkande livsstil som kunde avslöjas genom deras kläder, musik och film. 

Grupperna ifrågasatte samhället och ville föra det i en ny riktning. Vidare uppstod 

kvinnorörelsen, fredsrörelsen och miljörörelsen som drev på för samhälleliga förändringar i 

Europa (ibid.). Enligt Eyerman och Jamison (2005, ss. 83-105) finns flera likheter mellan 

rörelserna på 1800-talet och senare rörelser eftersom samtliga har egna livscykler, en intern  
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gruppdynamik samt har ett samband med historiska händelser. Skillnader, förutom att fokus 

har flyttats till kulturpolitik, är en utveckling i sättet att kommunicera genom att det har 

tillkommit nya medier såsom dagstidningar och tv. 

 

3.3 Kunskapssociologiskt synsätt 
Eyerman och Jamison (2005, ss. 34–62, 82-97) utgår från ett kunskapssociologiskt synsätt när 

de betraktar nya sociala rörelser, eftersom de menar att rörelserna skapar ett utrymme för ny 

kunskap. Rörelserna betraktas därav som kunskapsproducenter som genom sina nya tankar, 

idéer och handlingar skapar en kognitiv praxis. Interaktionen mellan människorna som sociala 

rörelser utgörs av betraktas som meningsskapande processer. Vidare presenterar författarna 

(ibid. ss. 97–123, 160) begreppet rörelseintellektuell, som innebär den sociala rörelsens 

individuella medlemmar. Tillsammans utformar medlemmarna en kollektiv identitet genom 

sina aktiviteter, attityder och ritualer. Det uppkommer även något de benämner etablerade 

intellektuella, som har kunskaper och meriter inom området, och som får rollen som ledare, 

talesperson eller organisatör. Det är ledarna som syns mest till skillnad från övriga i gruppen, 

exempelvis i media. Vidare beskriver Eyerman och Jamison (ibid.) att en rörelse konstituerar 

en “Andre” som är den part rörelserna kämpar mot och hela tiden förhåller sig till. Det kan 

exempelvis vara en auktoritet, staten eller en grupp individer. Eyerman och Jamison (2005, ss. 

160–174) menar att sociala rörelser som använder sig av musik kan få en sanningsbärande roll, 

vilket är beroende av rörelsens kontext. Om musiken ska få en sanningsbärande betydelse måste 

rörelsen anse att det finns en mening bakom musiken. Vidare menar de att sociala rörelser kan 

använda förebildliga handlingar, såsom musik och konst, som ett symboliskt och materiellt sätt 

att representera rörelsens medlemmar, samt vad rörelsen står för. Det kan enligt författarna 

(ibid.) betraktas ha en utbildande funktion mot andra. 

 

3.4 Teoretisk relevans för vår studie  
Vi valde att utgå ifrån en teori om sociala rörelser eftersom vi på ett övergripande plan kunde 

se att artisternas berättelser hade likheter, såsom att de uttryckte ett missnöje med tillvaron samt 

att de ville se en förändring. Efter att ha läst på om teorin valde vi att ha nya sociala rörelser 

med en kunskapssociologisk utgångspunkt och problematisera huruvida artisterna kunde utgöra 

en social rörelse eller inte. Vi var medvetna om att hiphop-artisterna å ena sidan uppfyllde  
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kriterier för att betraktas som en social rörelse, men å andra sidan fanns det punkter som visade 

motsatsen. 

4 Metod 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för val av vetenskapsteoretisk ansats, 

datainsamlingsmetod, urval och urvalsmetod, tillvägagångssätt samt analysmetod. Vi kommer 

även att beskriva metodologiska överväganden, metoddiskussion, etiska överväganden samt 

arbetsfördelning mellan uppsatsens författare. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Den hermeneutiska ansatsen härstammar från en tradition om tolkning och förståelse. Utifrån 

denna ansats studeras människan och dess skapade fenomen såsom språk, handlingar, historiska 

händelser eller kultur. Syftet med forskningsansatsen är att få en förståelse för fenomenet 

genom att tolka det utifrån dess kontext (Thomassen 2007, ss. 101–102). Med utgångspunkt i 

hermeneutiken studerade vi hiphop-artisters berättelser och skapade oss därefter en förståelse 

genom att analysera materialet.  

 

Ett väsentligt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, som innebär att en 

del endast kan förstås om den sätts i samband med en helhet. Exempelvis kan delar av en text 

förstås när de sätts i ett sammanhang till bokens helhet. Pendlandet mellan del och helhet är en 

tolkningsprocess som innebär att det ständigt uppkommer nya perspektiv i förståelsen när en 

tolkning görs (Thomassen 2007, ss. 45–46). När vi studerade hiphop-artisters syn på villkor 

som råder i förorter och vad deras musik representerar, kunde vi förstå det i relation till andra 

ungdomar i förorter. Vidare förstås det utifrån en ytterligare helhet när det sätts i förhållande 

till samhället.  

 

Med en hermeneutisk utgångspunkt menar Ödman (2007, ss. 14–15) att det finns fler än ett sätt 

att förstå världen. Alla människor har en förförståelse som bygger på tidigare erfarenheter och 

upplevelser, vilket i sin tur påverkar hur människan tolkar och förstår något. Förståelsen är 

därför också relativ och obestämd. När vi påbörjade studien hade vi en relativt lika förförståelse  
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om utanförskap och hiphop-musik, men vi upptäckte tidigt att de var färgade av samhället och 

medias framställning. Vår förståelse ökade efterhand när vi successivt fick ta del av artisternas 

perspektiv och vår erhållna kunskap låg sedan till grund för hur vi vidare bearbetade och tolkade 

det resultat vi fick genom intervjuerna.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod  
I kvalitativ forskning kan data samlas in genom intervjuer, observationer, insamling och 

granskning av material samt känslointryck. Varje metod producerar en viss slags data och har 

olika begränsningar (Yin 2013, ss. 134–136). Inför vårt val av datainsamlingsmetod övervägde 

vi de olika genom att ställa deras begränsningar och möjligheter mot varandra. Valet föll på 

intervjuer eftersom de visade sig vara mest lämpade för vårt syfte. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015, ss. 37–39) skriver att intervjuer bidrar till kunskap om olika sociala förhållanden 

eller enskilda människors känslor och upplevelser. Genom intervjuer får vi höra artisternas egna 

ord och förklaringar kring deras erfarenheter och det som skildras i musiken. Ytterligare 

fördelar med intervjuer är att vi har möjlighet att ställa följdfrågor och diskutera andra 

funderingar som dyker upp kring ämnet.  

 

Yin (2013, ss. 136–145) förklarar att en intervju är en interaktion mellan forskare och 

intervjuperson. Forskaren kan antingen ha ett förberett detaljerat manus; strukturerade 

intervjuer, eller också genomföra intervjun utan; kvalitativa intervjuer. Under strukturerade 

intervjuer är frågorna förutbestämda och forskarna utgår från ett manus som begränsar 

utrymmet för andra samtalsämnen. Detta bidrar till enhetlighet där det även är viktigt att 

forskare beter sig lika under samtliga intervjuer. I kvalitativa intervjuer utgår forskare från en 

tankeram med frågor som är relaterade till studien. Intervjuerna är fria och har därmed mindre 

fokus på enhetlighet, där det ställs varierande frågor beroende på intervjuns kontext. 

Interaktionen är dubbelriktad, där intervjupersonen får möjlighet att ställa frågor till forskare. 

Detta innebär att kvalitativa intervjuer kräver ett intensivt lyssnande och syftar till att förstå 

intervjupersonerna på deras egna villkor (Yin 2013, s. 138).  

 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer för att kunna ha öppna dialoger med våra 

intervjupersoner. Intervjuerna var på deras villkor och ett tillfälle för dem att framföra sina  
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erfarenheter och synpunkter, vilket möjliggjordes genom dubbelriktad interaktion, öppna frågor 

och en flexibel tankeram (se bilaga 2). Vi anpassade även intervjuerna efter sammanhang då 

våra intervjupersoner är i olika åldrar, samt har olika kön och bakgrund. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015, s. 39) lyfter att den digitala utvecklingen har bidragit till nya former av 

intervjuer, som exempelvis kan genomföras via Skype. Med tanke på det geografiska avståndet 

mellan oss och våra intervjupersoner, genomfördes majoriteten av våra intervjuer via 

videosamtal, såsom FaceTime och Instadirekt. Endast en intervju genomfördes vid ett fysiskt 

möte, eftersom mötesplatsen låg relativt nära.  

 

4.3 Urval och urvalsmetod  
Yin (2013, ss. 93–94) presenterar olika urvalsmetoder vid kvalitativa studier, exempelvis 

bekvämlighetsurval. Här väljer forskare ut de intervjupersoner som är närmast till hands, med 

risk för att de inte anses vara lämpade för studien. En annan urvalsmetod är snöbollsurval, där 

urvalet bygger på rekommendationer från andra intervjupersoner. Det finns även avsiktligt 

urval, där intervjupersonerna är medvetet utvalda på grund av att de är relevanta för studiens 

ämne. Urvalet bör vara brett för att intervjupersonerna ska kunna bidra med olika synvinklar av 

ämnet. Det är inte forskarens egna tankar och åsikter som ska styra val av data, då det riskerar 

att vinkla studien. Utifrån Yin (ibid.) var ett avsiktligt urval mest lämpad för vår studie, eftersom 

vi strävade efter att få ett så informativt material som möjligt samt ett brett perspektiv inom 

ämnet. För att uppnå detta valde vi ut aktuella svenska hiphop-artister som har en koppling till 

förorter genom sin musik, där vi utgick från Spotify. Vi fokuserade inte på hur väl etablerade 

de var i musikbranschen utan att de skulle bidra till ett informativt material. Trost (2005, ss. 

122–124) skriver att antalet intervjuer i en kvalitativ studie måste vara begränsade för att 

materialet inte ska bli svårhanterligt. Därav valde vi att intervjua sju artister som är geografiskt 

utspridda, av olika kön och ålder, samt har olika stilar inom hiphop-musiken.  

 

4.4 Tillvägagångssätt  
I början av uppsatsskrivandet eftersökte vi forskning på databaser såsom SwePub, Social 

Services Abstract och OneSearch. Inför val av relevant forskning lästes och diskuterades  
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artiklarna av oss båda, som därefter renskrevs samt tematiserades. För att tidigt undersöka 

hiphop-artisters intresse av att delta i studien skickade vi ut förfrågningar via sociala medier. 

Till en början var svarsfrekvensen låg men när sju artister bekräftade sitt intresse kunde studien 

påbörjas. Inför intervjuerna skickade vi ut informationsbrevet (se bilaga 1) och bokade in tider 

med artisterna. På grund av geografiskt avstånd, fördröjande svar från artisterna samt flera 

avbokningar, var videosamtal ett lämpligt tillvägagångssätt. Dock genomfördes en intervju 

fysisk, eftersom en av intervjupersonerna bodde nära oss.  

 

Våra kvalitativa intervjuer genomfördes på instadirekt, FaceTime och vid ett tillfälle genom 

fysiskt möte. Vi utgick från en tankeram med relevanta frågor för studien, där intervjuerna tog 

mellan 30–60 minuter. Enligt Denscombe (2018, ss. 286–287) är internetbaserade intervjuer, 

exempelvis via Skype, samt vanliga intervjuer mycket lika varandra. De har även samma för- 

och nackdelar när det gäller personlig interaktion. Internetbaserade intervjuers fördelar är att de 

är kostnadsfria och att intervjuaren inte behöver ta sig till alla intervjuplatser. Vi upplevde att 

våra internetbaserade intervjuer överlag hade fler fördelar än nackdelar. De var flexibla och 

tidseffektiva eftersom vi kunde boka om och anpassa oss ifall artisterna fick förhinder samt att 

vi inte behövde ta oss till en mötesplats. Dessutom fungerade tekniken felfritt och 

intervjupersonerna var avslappnade och lättsamma trots att vi inte satt i samma rum. Nackdelen 

som vi upplevde under internetbaserade intervjuer jämfört med vår platsintervju var att 

artisterna hade möjligheten att pausa, välja “ljud av” eller också göra annat samtidigt. Dessutom 

var det svårt att känna av stämningen om någon exempelvis kände sig obekväm.  

 

4.5 Analysmetod 
Vi läste transkriberingarna flera gånger för att få en helhetsbild av empirin. För att besvara 

frågeställningarna valde vi därefter att göra en kvalitativ innehållsanalys som enligt Denscombe 

(2018, ss. 400–403) är tillämpbar för att analysera texter och samtal. Innehållsanalysens 

fördelar är att den finner dolda budskap i texten som inte sägs, samt att den upptäcker relevanta 

delar i texten, prioriteringar, värderingar samt hur idéer sammanhänger. Nackdelen är att den 

kan bidra till att enheternas tas ur sitt sammanhang, samt att det framkommer svårigheter med 

underförstådda meningar. Vi följde Denscombes (ibid.) steg vid en innehållsanalys genom att 

först läsa igenom den insamlade empirin. Därefter bröt vi ned texten i mindre enheter, genom  
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att välja ut stycken och citat som besvarade våra frågeställningar. Utifrån dem fann vi relevanta 

kategorier att använda vid analysen. Därefter kodade vi enheterna så att de stämde med 

kategorierna och räknade hur ofta enheterna förekom och slutligen analyserade vi texten utifrån 

enheternas frekvens. Därav använde vi oss av en induktiv ansats som enligt Yin (2013, ss. 97–

99) främst används vid kvalitativ forskning. Ett induktivt tillvägagångssätt innebär att begrepp 

framkommer i empirin, till skillnad från ett deduktivt där begrepp är framtagna från början, 

samt som avgränsar insamlingen av data.  

 

4.6 Metodologiska överväganden 
Trost (2005, ss. 111-115) beskriver att en studies reliabilitet visar tillförlitligheten i en mätning 

och används främst vid kvantitativa metoder. Vid kvalitativa metoder, såsom intervjuer, är 

reliabiliteten svårare att mäta, eftersom det inte handlar om statiska förhållanden. Intervjuer 

innebär snarare variationer, så om intervjuaren får olika svar från intervjupersonerna vill den 

förstå de skiftningar som framkommer. Vidare beskrivs att studiens giltighet, även benämnt 

validitet, kommer ifrån en kvantitativ metod med syftet att fastställa om forskaren med sina 

frågor och metoder undersöker det som är avsett att undersökas. Inom kvalitativa intervjuer 

talar Trost (ibid.) istället om att empirin och analysen ska ha en trovärdighet, vara seriös samt 

relevant för studiens problemformulering. Därav är det viktigt att forskarna är objektiva och 

inte visar sina egna åsikter gentemot intervjupersonerna, eftersom det kan hindra dem från att 

framföra sina åsikter. För att uppnå objektivitet ställde vi öppna frågor till intervjupersonerna, 

samt undvek vi ledande frågor som hade kunnat påverka deras svar. Vi avhöll även oss från att 

visa våra åsikter eller värderingar kring ämnet. Genom att utgå från kvalitativa intervjuer har 

följdfrågor kunnat ställas och på så vis har missförstånd kunnat undvikas, vilket vi anser ökar 

tillförlitligheten. I resultatet har vi varit noggranna med att inte omarbeta intervjupersonernas 

svar, samt har vi använt oss av flera citat. Vidare lyfter Trost (2005, ss. 111–115) att forskarna 

visar på trovärdighet och kvalitet i sin studie genom att reflektera kring etiska överväganden, 

vilket beskrivs i nästföljande del.  

 

För att kunna generalisera ett litet antal fall i kvalitativa studier krävs ett särskilt angreppssätt 

till skillnad från vid kvantitativa studier. Läsaren bedömer studiens överförbarhet utifrån  
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information om studien och gör en bedömning om i vilken grad den kan appliceras på andra 

likvärdiga fall. För att kunna bedöma överförbarheten måste studien innehålla relevanta detaljer 

för att läsaren ska få fram “fyndens relevans” och “tillämplighet”, såsom intervjupersonernas 

ålder, kön, etnicitet och social kontext (Denscombe 2018, ss. 422–423). 

 

4.7 Metoddiskussion  
Vårt metodval är baserat på studiens syfte och genom en kvalitativ intervjustudie fick vi 

möjligheten att samla in empiri som kunde besvara våra frågeställningar. Dock bidrog en 

flexibel tankeram med frågor till ett spretigt och brett material som blev svårt att sammanställa. 

Om vi däremot hade utgått från strukturerade intervjuer skulle artisterna sakna möjligheten att 

komma in på nya samtalsämnen och vi hade inte fått ett lika brett material.  

 

Intervjuer har varit tidskrävande eftersom vi ständigt har anpassat oss efter våra 

intervjupersoner. Dessutom har avståndet mellan oss varit ett hinder för att få ihop fysiska 

intervjuer och vi har istället använt oss av videosamtal. Trots att Denscombe (2018, ss. 286–

287) skriver att internetbaserade intervjuer inte har specifika nackdelar jämfört med vanliga 

intervjuer, upplevde vi att det kunde vara svårt att känna av stämningen under en videointervju. 

Dessutom kunde vi distraheras av skärmen och den andres bakgrund samt av att hålla uppsikt 

över att tekniken fungerade. Trots enstaka nackdelar var videosamtal överlag väl fungerande, 

tidseffektivt och lämpligast alternativ utifrån studiens förutsättningar.  

 

Under samtliga intervjuer upplevde vi att artisterna till en början var på sin vakt eftersom de 

trodde att vi hade förutfattade meningar kring dem. Därav var vi tydliga med att vi var öppna 

för att höra deras historia utan ett dömande inslag. När vi senare gick igenom det transkriberade 

materialet insåg vi att vi borde ha ställt fler följdfrågor än vad vi gjorde. Vi var alltför följsamma 

för att inte missuppfattas, vilket ledde till att vi inte problematiserade deras svar lika mycket.  

 

4.8 Etiska överväganden 
Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) kan ett 

forskningsprojekt behöva prövas hos en etikprövningsnämnd om studiens metod syftar eller 

riskerar att skada intervjupersonen fysiskt eller psykiskt. En studie omfattas även av prövning  
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om den behandlar känsliga personuppgifter såsom politiska åsikter, etniskt ursprung, etnicitet, 

religiös övertygelse eller andra uppgifter om lagöverträdelser såsom domar i brottmål. Då vår 

studie inte uppfyller något av villkoren behövde inte studien prövas, däremot omfattades vi av 

lagen genom att vi hade i åtanke att skydda och respektera människovärdet under hela 

forskningsprocessen (Vetenskapsrådet 2017, ss. 20–49). 

 

Vetenskapsrådet (2002, ss. 7–14) tar upp fyra forskningsetiska principer som forskaren måste 

beakta under uppsatsens process. Den första benämns informationskravet och innebär att 

forskaren måste ge information till intervjupersonerna om forskningens syfte. Följande princip, 

samtyckeskravet, innebär att studiens intervjupersoner har rätt att bestämma över sin 

medverkan. För att beakta de två första principerna skickade vi ut ett informationsbrev (se 

bilaga 1) till samtliga intervjupersoner som innehöll information om studiens syfte, att 

deltagandet var frivilligt, samt att det när som helst kunde avbrytas. Intervjuerna började med 

att artisterna bekräftade att de hade läst brevet och lämnade ett muntligt samtycke. Därefter 

förklarade vi att alla frågor inte behövde besvaras och att de när som helst fick avbryta oss för 

frågor. Vår förhoppning var att informationsbrevet samt väl förankrad information om studien 

vid intervjuns start skulle minimera det övertag Trost (2005, ss. 103–111) beskriver att 

intervjuaren har. Exempelvis kan intervjupersonen av artighet känna sig tvungen att besvara en 

fråga eller känna sig i underläge eftersom endast intervjuaren vet vilka frågor som kommer att 

ställas. Vidare lyfter Vetenskapsrådet (2002, ss. 7-14) en tredje princip, konfidentialitetskravet, 

som innebär att intervjupersonen måste omfattas av konfidentialitet genom att personuppgifter 

inte ska nå obehöriga. Vår grundtanke var att skriva ut artisternas namn eftersom de var 

offentliga och att de fick möjlighet att vara anonyma. När vi sammanställde intervjuerna insåg 

vi dock att det inte längre var fokus på artisternas karaktär, utan istället deras personliga 

erfarenheter. Därmed valde vi att avidentifiera artisternas personuppgifter och vid de tillfällen 

intervjupersoner sa att de inte ville att viss information skulle vara med i studien strök vi det. 

Den sista principen, nyttjandekravet, innebär att materialet från intervjupersonerna endast får 

användas till studien. Därav tog endast studiens författare del av materialet och samtliga 

ljudinspelningar förvarades i en säker mapp på datorn där ingen obehörig kunde ta del av dem. 

Ljudinspelningarna förstördes efter att intervjuerna hade transkriberats. 
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Vidare lyfter Vetenskapsrådet (2017, ss. 10–11) att forskaren kan ställas inför etiska 

överväganden i balansen mellan att anamma ett kunskapsintresse eller ett integritetsintresse. Ett 

kunskapsintresse fokuserar på hur studien kan ge kunskap som kan vara till nytta för andra, 

medan ett integritetsintresse beaktar en persons integritet och skydd mot olika risker med 

studien. Även om vi syftade till att frambringa ny kunskap genom att studera svenska hiphop-

artisters syn på villkor som råder i förorter och ta reda på vad deras musik representerar, hade 

vi artisternas integritet i beaktning under hela studien.  

 

4.9 Arbetsfördelning  
Uppsatsens samtliga delar är skrivna av oss båda. Vi har delat upp några avsnitt men senare 

läst, diskuterat och bearbetat dem tillsammans, för att skapa en sammanhängande uppsats. 

Under tidigare forskning sökte vi gemensamt efter artiklar men delade upp läsningen 

sinsemellan. Båda har medverkat under samtliga intervjuer och transkriberat hälften var.  
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5 Resultat och analys  
I följande avsnitt kommer vi att presentera hiphop-artisterna som vi benämner för IP 1–7. 

Därefter beskrivs resultatet utifrån våra frågeställningar, som är uppdelade i teman. Resultatet 

kommer att analyseras utifrån en teori om sociala rörelser och tidigare forskning.  

 

5.1 Presentation av intervjupersoner  
IP 1 är en man, som är 15 år gammal och bor i ett utsatt område i Norrköping. Han är född i 

Sverige men har föräldrar från Serbien. Han började tidigt med musiken, som senare blev hans 

räddning och hjälpte honom att gå vidare från svåra upplevelser.  

 

IP 2 är en kvinna, som är 30 år gammal och bor i Västberga, Stockholm. Hon är född och 

uppvuxen i Akalla. Hon uttrycker en dubbel identitet eftersom hennes föräldrar är från 

Kurdistan. Hon började tidigt med musik som senare har öppnat många dörrar i hennes liv och 

har bidragit med ett stort nätverk.  

 

IP 3 är en man, 38 år gammal och bor i Alby, Stockholm. Han är född i Sverige och har bott i 

olika förorter. Han började med musiken som ett fan, skrev tidigt egna texter och visste vid 15-

årsåldern att hiphop var för honom.  

 

IP 4 är en kvinna, 20 år gammal och bor på Lidingö. Hon är född i Sverige men har rötter i 

Grekland. Hon började tidigt med musiken och det blev ett sätt att skildra hennes erfarenheter 

som har kopplingar till förorter och människor som bor där.  

 

IP 5 är en man, 20 år gammal och bor i Sollentuna, Stockholm. Han är född i Sverige men har 

föräldrar med utländsk härkomst. Hans musikkarriär började tidigt och musiken användes för 

att ventilera hans känslor.   

 

IP 6 är en man, 21 år gammal och bor i Södertälje, Stockholm. Han är född i Sverige men har 

föräldrar från Libanon. Han började med musiken spontant, men har nu uppsatta mål. 
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IP 7 är en man, 27 år gammal och bor i Nässjö. Han föddes i Irak och flyttade till Sverige när 

han var sju år. Genom musiken har han kunnat uttrycka sina känslor och önskar att musiken 

lever vidare.  

 

5.2 Erfarenheter från förorten  
Att växa upp i en förort har sina för- och nackdelar. Flera intervjupersoner beskriver att det är 

en berikande erfarenhet, med möjlighet att lära känna flera kulturer. IP 2 säger att det har präglat 

hennes liv och att hon är glad över att hon är uppvuxen och har bott i flera 

miljonprogramsområden. Hon upplever att det är byggt på ett sätt som gör att man ska kunna 

vara social med sina grannar.  

 

Det finns typ en miljon olika kulturer som samlats och det är så värdefullt 

eftersom det sociala kapitalet är svårt att hitta på andra ställen. Man pratar 

om invandrare som att det vore en grupp men det är extremt många 

kulturer på ett och samma ställe. (IP 2).  

 

Vidare berättar IP 2 att förorten har lärt henne mycket om livet. [...] “Alltså att man har det i 

bagaget gör så att man har nån slags superkraft med sig.” (IP 2). Exempelvis har hon känt sig 

annorlunda i arbetslivet samtidigt som hennes bakgrund har ansetts vara en värdefull merit. IP 

1, 3 och 5 beskriver att förorten har format dem till personerna de är idag. IP 3 beskriver sig 

själv som intelligent och berättar att han älskar förorten eftersom man får lära känna hela 

världen, vilket ger mycket kunskap. För IP 1 har hans erfarenheter från förorten varit grunden 

till hans musik och IP 5 beskriver att erfarenheterna följer med genom livet. Dessutom beskriver 

flera intervjupersoner en glädje över att få uppleva en stark gemenskap. IP 5 liknar det med ett 

brödraskap där nära och kära håller ihop och innefattar en enorm kärlek som inte syns utåt på 

grund av övrig problematik. Likaså beskriver IP 4 att alla i förorten, till skillnad från hennes 

nuvarande hemort Lidingö, är som en familj som alltid finns och backar upp om någonting 

skulle hända. IP 7 är glad över gemenskapen med bland annat vänner, som gjorde att de kunde 

påverka varandra positivt. Det kunde exempelvis vara att markera när någon utförde illegala 

handlingar.  
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Utöver de positiva aspekterna skildrar flera intervjupersoner en svår uppväxt med olika kamper, 

men beskriver att allt har varit bra inom familjen. IP 1 berättar att det var problematiskt redan i 

tidig ålder, där han hamnade på fel ställen, var med om och såg saker som barn inte borde ha 

sett, vilket har påverkat honom mycket. [...] “Det finns mycket som jag sett. Jag har sett mina 

äldre hamna i krig. Jag har sett folk som blivit dumma i huvudet.” (IP 1). För IP 5 beskrivs 

familjen som hans skyddsnät som försökte ge honom allt trots ekonomiska begränsningar. Livet 

utanför familjen beskriver han som spännande men problematiskt eftersom hans vänners idéer 

oftast slutade på polisstationer. Polisen var tidigt inblandad i hans liv och senare försökte 

socialtjänsten ta honom från hans föräldrar. Det gjorde att IP 5 hatade socialtjänsten och säger 

att han såg många andra från förorten bli omhändertagna, men har svårt att tänka sig vad LVU, 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, gör för nytta.  

 
[...] Ett. Jag kommer må dåligt psykiskt. Två. Jag kommer sakna min 

familj. Tre. Jag kommer ha så mycket ilska hela tiden inom mig och fyra… 

Jag måste anpassa mig till den här familjen, när jag inte ens vill göra det. 

Frågan är då om det är en förbättring. Det är ingen förbättring, jag skulle 

hellre vilja sitta inne, där jag inte behöver anpassa mig eller någonting. 

Fan jag har haft så många yngre som har blivit tagna och när de kommer 

tillbaka de är helt knäppa. Det är helt sjukt. (IP 5).  

 

För IP 4 bestod hennes uppväxt på Lidingö av ett utanförskap, eftersom hennes familj inte levde 

som resten som var rika, klädda i Gucci, åt middag klockan 17.00 samt åkte på skidsemester i 

Åre. Hon refererar till sig själv som ett “knasbarn” och menar på att andra tycker att det är 

konstigt för att hon är från Lidingö. Hon berättar att hon i tidig ålder hamnade i ett destruktivt 

förhållande, fick en drogutlöst psykos samt umgicks med äldre personer. De brukade “baxa” 

bilar och båtar tillsammans, vilket betyder att de stal. När hon blev skickad till ett 

behandlingshem flydde hon därifrån mitt i natten. IP 7 berättar att han har varit med om mycket 

som liten, men att det var först som äldre han förstod hur samhället fungerade och att problemen 

idag finns överallt. [...] “Man går förbi folk på stan, man vet inte om personen, eller ett litet 

barn har vapen på sig eller droger.” (IP 7).  

 

Eyerman och Jamison (2005) talar om sociala rörelser, vars medlemmar kallas för 

rörelseintellektuella. Utifrån deras teori kan hiphop-artister, förortsbor med samma värderingar,      
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samt lyssnare utgöra en social rörelse. Med musiken som verktyg kan artisterna förmedla sina 

erfarenheter i syfte att förändra befintliga värderingar i samhället. När artisterna berättar om 

sina erfarenheter från förorter skildrar de ett mångkulturellt samhälle som trots olikheter har 

bildat stark gemenskap och sammanhållning. Samma beskrivning av förortens gemenskap ger 

även ungdomar i Bečević, Dahlstedt och Frempongs (2018) studie. Vidare kan detta förstås 

utifrån Eyerman och Jamisons (2005) definition av att en kollektiv identitet skapas genom deras 

gemensamma bakgrund, värderingar och förhållningssätt gentemot samhället. Enligt Dahlstedt 

och Ekholm (2018) finns ett “vi” och “dem” på grund av att människor isoleras från varandra 

för att de bor i olika stadsdelar. Å ena sidan tolkar vi det som att den kollektiva identiteten bland 

artister och förortsbor förstärker “vi:et” och å andra sidan bidrar det till ett större utanförskap 

och att “dem” hamnar längre bort. Det kan även handla om fördomar från båda parter vilket 

försvårar deras chans att komma varandra nära. 

 

5.2.1 Negativ påverkan från andra 
I många intervjupersoners berättelser framkommer det att förortens ungdomar tenderar att 

påverka varandra negativt. Exempelvis beskriver både IP 5 och IP 7 förortsområden som en 

annan värld, där invånarna skapar och upprätthåller egna regler. Vidare menar IP 7 att 

ungdomar som ägnar sig åt kriminalitet ofta blir förebilder för de yngre, som dras med i samma  

spår, och har sedan svårt att ta sig ur. Han tycker att de borde tänka på vad de gör eftersom de 

har en negativ påverkan på sin omgivning. Likaså säger IP 4 att många påverkas av vänner som 

väljer fel väg och berättar att förr hade även hon valt att tjäna snabba pengar illegalt, än att 

jobba 07.00-17.00 på ett kontor.  

 
Det är lättare för dem eftersom de inte pallar med skolan. De går och 

bäckar [säljer droger] här, bäckar där och sen rånar den här ICA:n eller 

vad fan de väljer att göra. Det är väl det negativa… att man väljer fel bana 

för att man vet att det kommer snabba pengar från det. (IP 4).  

 

Även IP 5 berättar att han såg upp till de äldre i förorten som han kände och som även beskrivs 

vara familj. Dessa personer var arbetslösa och ägnade sig istället åt kriminella handlingar, men 

han trodde att det gick bra för dem och därmed blev de hans förebilder. Vidare säger han att 

förorten har ett hårdare klimat och att människor där saknar utrymme för att sticka ut, där man  
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antingen är “orten” eller blir utfryst från sin egen hemort, vilket han anser är problematiskt. [...] 

“Man ska inte behöva gå igenom sånt här när man är så ung, förstår du? Man ska kunna ha sin 

barndom.” (IP 5).   

 
Det jag vill komma fram till är att när man bor i förorten, måste man alltid 

ha garden uppe. Det är bara ett måste, om du inte har garden uppe, då du 

är ingenting. Och det är det som gör dig till en man. Exempel i ett svenskt 

område behöver du inte ha garden uppe. Du får vara dig själv, tycka vad 

du vill, men här är det inte så. Tycker du om bögar, då blir du själv en bög. 

Låter du någon vara kaxig mot dig, då det är kört. Alla kommer börja 

trampa på dig. (IP 5).  

 
[...] Säg att jag har 20 vänner och vi alla bor i förorten. Och av dem här 20 
vännerna, oftast minst 5 av dem brukar ta sig ut och gör något vettigt med 

sitt liv, förstår du. Medan resterande 15, ena blir knarkare, andra bäcknare 

[drogförsäljare] och andra du vet man hamnar i fel banor. Det jag försöker 

säga är om du kommer till exempelvis en förort och du bor här och om du 

kommer med en snobbig stil så är det ingen som kommer acceptera det. 

Nu har det ingenting med kläder att göra, men det jag försöker säga är att 

en stil visar ens karaktär. Så som jag är i min ort, jag är sådär överallt, det 

är min karaktär och den jag är, förstår du? (IP 5).  

 

För IP 6 har uppväxten i förorten bidragit till att han har lärt sig av andras misstag, för att själv 

inte hamna i samma bana, men att han även gjort en del egna misstag. Vidare menar han att alla 

människor påverkas av andra i olika mängd, men att val i livet påverkas av omfattningen av 

egna mål och visioner.  

 

Förortsområden beskrivs som en annan värld med egna regler, som i likhet med Sernhede och 

Lalanders (2011) studie som visar att ungdomar kan utveckla egna gatukulturer i form av 

symboliska universum. Vidare lyfter artisterna att det är viktigt att yngre har förebilder att se 

upp till, något som forskarna (ibid.) benämner som karismatiska ledare. Utifrån artisternas 

erfarenheter av dåliga förebilder, vill de själv inte bidra till att andra ungdomar väljer fel väg. 

Därav kan artisterna i viss mån betraktas som ledare av sociala rörelser där de är mest 

framträdande genom sin musik.  
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Vidare kan artisternas beskrivning av att det finns vissa sätt att se ut och bete sig på i förorten 

kopplas till Eyerman och Jamison (2005) beskrivning av en kollektiv identitet. Artisterna 

beskriver att personer som sticker ut i förorter blir utfrysta, vilket därav kan tolkas som att den 

sociala rörelsen har speciella traditioner att förhålla sig till för att få vara med i rörelsen. Vi 

tolkar det som att ungdomar som väljer att gå emot sina förorters traditioner dels riskerar att bli 

utfrysta, samtidigt som det inte är garanterat att de kommer inkluderas i samhället utanför. Det 

skapar en ond cirkel eftersom trots att ungdomar vill göra rätt för sig påverkas starkt av andra 

och är även rädda eftersom de redan befinner sig i ett utanförskap.  

 

5.2.2 Upplevd orättvisa från polis och media  
IP 1, 3 och 5 lägger ansvaret för samhällsproblem på poliserna, där IP 1 menar att det är polisen 

som har gjort att det ser ut som det gör, utan att förklara vad han menar. Även IP 4 uttalar att 

hon inte gillar polisen trots att hon har vänner som är poliser. Vidare problematiserar IP 3 hur 

polisen trakasserar folk och säger:  

 

De ser till så att du hamnar i polisregistret ganska snabbt även om du inte 

är en fullfjädrad kriminell… Du kanske rökt lite gräs och hamnat i någon 

slags problem som ungdomar hamnar i. Men här får man knappt chansen 

att hamna i sådana ungdomsproblem utan att hamna i systemet. (IP 3).  

 

Vidare berättar IP 5 att han haft mycket med polisen att göra och därmed stött på både bra och 

dåliga poliser.  

 

Jag personligen gillar inte polisen och det säger jag inte bara för att ‘ey 

jag bor i orten’, ‘ey fuck aina [polisen]’. Det är inte därför men jag har 

själv haft mycket knas med polisen. [...] Även om du har uniform, även 

om du är polis, visar du inte mig respekt så kommer inte jag heller göra 

det. Men visar du respekt till mig så kommer jag visa dig 10 gånger 

tillbaka. Exempelvis kan vi stå på [vägnamn] där jag bor och så kan det 

komma en polispatrull som kör fett sakta och filmar oss. Man känner sig 

som apa eller så, man tänker ‘ey vad händer, är vi djur eller?’. Sen åker de 

förbi och 20 minuter efter ser man två polisbilar komma och parkera, ta in  
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oss mot väggen och kollar fickor. Sånt här… våra yngre ser vad som 

händer och när de gör det vad tror ni, hur tror ni de tar det? (IP 5).  

 

IP 5 beskriver att hans erfarenheter med polisen har byggt upp ett hat eftersom de även har 

trakasserat personer i hans omgivning. [...] ”Ska jag vara ärlig med dig. Jag har hört en polis 

säga neger. En polis säga svartskalle. Jag har hört en polis säga jävla invandrare.” (IP 5). Trots 

IP 5:s negativa erfarenheter visar han en förståelse för att polisen har ett stort ansvar och är 

lagens ansikte utåt, men önskar att de hade ett annat förhållningssätt.  

 
För just nu, som vi alla vet… i Sveriges förorter ingen litar på polisen. Jag 

själv litar inte på dem. Om någonting händer så tar jag lagen i egna händer. 

Jag är ärlig och har sagt det till polisen också. Det är så det är och det är 

vad de har gett oss. Men om de kommer och för en dialog, visar att de 

verkligen bryr sig om oss…. Tro mig, då kanske inte allt hade ändrats men 

det hade blivit bättre. Sakta sakta, det hade blivit en förbättring. Men 

tyvärr alltså, det blir inte så. (IP 5).  

 

Enligt Eyerman och Jamisons (2005) beskrivning om att en social rörelse skapar en “Andre”, 

kan vi tolka att artisterna betraktar polisen som deras motpart. Artisterna skildrar ett orättvist 

bemötande från poliser och upplever att de blir diskriminerade på grund av att de bor i förorten. 

Exempelvis menar IP 3 att ungdomar från förorter som utför kriminella handlingar hamnar i 

polisregistret lättare än andra. Vidare upplever flera artister att polisen har en nedvärderande 

syn på förortsbor vilket bidrar till att flera blir stämplade på grund av deras etniska tillhörighet. 

Enligt IP 5 saknar polisen respekt och berättar att de brukar åka förbi och filma dem, vilket han  

upplever som provocerande. Artisternas berättelser visar att det finns ett utanförskap som kan 

tolkas vara deras drivkraft till att kämpa mot den “Andre” i syfte att nå en förändring.  

 

Vidare pratar flera intervjupersoner kring medias skildring av förorter. IP 2 säger dock att det 

förekommer en problematisk verklighet med en del skjutningar bland ungdomar, men att hon 

däremot också skulle vilja läsa om positiva händelser. Både IP 2 och IP 6 tror att den nuvarande  

och negativa framställningen beror på representationen av journalister, där IP 2 säger [...] 

“Många är vita och kanske inte bor i förorten så de skildrar det som de vet om redan”. Vidare 

säger IP 6 “Media, det är folk som... den vanliga.. eh.. Svensson, inget illa menat mot svenskar” 

och tycker att de målar upp en svart bild av förorten.  
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Vidare beskriver flera artister en frustration över att media endast skildrar negativa händelser 

som bidrar till en negativ bild av förorten. Enligt IP 3 överdriver media och vinklar problemen  

genom att endast lyfta gängproblematik, skjutningar och droger. IP 5 är besviken över att 

tidningar aldrig lyfter positiva händelser, som gör honom stolt över sin förort. Likaså menar IP 

4 att följden blir fördomar, särskilt hos de som aldrig har varit i en förort. Exempelvis berättar 

hon att hennes mamma aldrig skulle åka till en förort, eftersom hon har en tanke om att bli 

skjuten bara för att hon är svensk. Vidare jämför IP 4 det med sina vänners uppfattningar om 

Lidingö. Genom medias skildring menar hon att många från förorten får en annan bild av 

verkligheten. IP 4 vänder kameran för att visa oss och säger: 

 
Kolla det är höghus här med. Jag bor i hyreslägenhet. Det är inte värsta 

lyx, utan ser ut som Tensta, Rinkeby och så vidare. Det är inte så många 

som tror det utan när man säger Lidingö folk ba ‘abow du bor i värsta 

villan’. Jag ba ‘nej nej bror det är hyreslägenhet ej villa’. De ba ‘oj finns 

det?’ De har tittat på Pernillas värld och tror allt är feta villor. (IP 4).  

 

Även media kan tolkas vara den sociala rörelsens “Andre” utifrån Eyerman och Jamisons 

(2005) resonemang. Artisterna beskriver en frustration över medias skildring av förorter 

eftersom de enbart lyfter negativa händelser och bortser från de positiva. Flera artister menar 

att det beror på att journalisterna är etniska svenskar med fördomar, trots att de flesta av dem 

är födda i Sverige. Att artisterna inte benämner sig som svenskar, tolkar vi bero på samhällets 

föreställningar och att de tilldelas negativa egenskaper för att de bor i förorten. Detta beror på  

att medias ensidiga skildring av förorten bidrar till att samhället förknippar befolkningen med 

problem och som Dahlstedt (2018) skriver bidrar det till att stereotypa bilder skapas och 

förstärks. 

 

5.2.3 Begränsad möjlighet till arbete och studier  
Flera intervjupersoner anser att individer från förorten generellt har sämre förutsättningar på 

arbetsmarknaden och i skolan jämfört med andra. Exempelvis pratar IP 2 om att barn är i behov 

av förebilder som kan vägleda dem i livet, eftersom de inte klarar det på egen hand. De behöver 

ha någon som talar om vad som är rätt och fel samt styr dem i rätt riktning. Hon säger:  
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Det är svårt för ett barn att växa upp utan att ha någon att se upp till. Hur 

ska du då veta vad du ska drömma om? För det blir också en begränsning 

i hur du tänker. Det blir en begränsning av vad du kan drömma om, vad 

du kan bli när du blir stor. (IP 2).  

 

Vidare lyfter hon vikten att ha ett nätverk som kan skapa möjligheter. Hon menar att många 

från förorten saknar ett sådant nätverk, vilket bidrar med olika förutsättningar och att de behöver 

bygga upp ett nätverk från grunden. IP 2 pratar även om förutsättningar i skolor och menar att 

skolorna i förorter saknar samma resurser som de i innerstan. Vidare beskriver IP 3 andra 

orättvisor i samhället.  

 
[...] Arbetare är väldigt kopplat till invandrarbakgrund eftersom vi lever i 

ett samhälle där svartskallar får ta arbetarjobbet oavsett om du är född eller 

uppvuxen här eller om du invandrar. Tycker det ser ut så mer eller mindre. 

Arbetarklassområden har alltid arbetarklassproblem, såsom våld, 

kriminalitet och droger. (IP 2).  

 

[...] Det är egentligen inte ett förortsproblem utan ett samhällsproblem, det 

finns de som har och de som inte har. I Sverige är det kopplat till 

invandrarbakgrund, eftersom det finns en systematisk rasism här som 

exempel bara ordet svartskalle, ett konstigt svenskt ord, som de använder 

för att beskriva oss som inte är som dem – även fast vi är födda och 

uppvuxna i Sverige. (IP 2).  

 

Liknande resonemang finns i IP 5 intervju, där han berättar att han tillsammans med en svensk 

vän, sökte uppåt 25 arbeten vilket resulterade i att hans vän fick fem intervjuer och han själv 

inga alls. Vidare berättar IP 5 att han vid ett annat tillfälle sökte upp mot 80 arbeten med en 

gymnasieexamen från elprogrammet, men endast fick en intervju till arbetet som elevassistent. 

Han blev dock nekad vid inlämning av polisregister och beskriver en frustration över att bli 

stämplad som kriminell för livet. 

 
[...] Men alltså jag förstår. Jag förstår dem men ändå jag tänker alltså, vadå 

om jag är dömd, är jag dömd för hela mitt liv? Ska inte jag få en andra 

chans? Jag kanske har förbättrat mig som människa. Jag kanske vill börja 
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om på nytt. Jag kanske vill bli civiliserad. Vadå ska jag alltid få dörren 

stängd framför mitt ansikte? Då kommer jag inte kunna gå vidare. Då 

kommer jag fastna här. (IP 5).  

 

Artisterna beskriver att fördomar bidrar till att de inte har samma möjligheter till arbete och 

studier som andra. IP 5 berättar att han och en svensk vän sökte samma arbeten för att undersöka 

om det förekom diskriminering och resultatet bekräftade hans hypotes om att det är svårare att 

få ett arbete med ett utländskt namn. Vidare beskriver IP 2 att förortsbor saknar ett nätverk som 

kan skapa möjligheter i livet, vilket ger dem sämre förutsättningar.  

 

Vidare menar IP 6 och IP 7 att mycket handlar om en själv och inte samhället. IP 6 berättar han 

valde en annan väg i livet jämfört med sina vänner, trots att de växte upp tillsammans och gick 

på samma skola. IP 7 pratar om en egen drivkraft, där han själv fokuserar på möjligheter istället 

för hinder. Han beskriver att vissa misslyckanden får honom att skuldbelägga andra och tro att 

det beror på deras fördomar om utländska. Trots att alla artister beskriver en upplevd orättvisa 

i samhället har de motsägelsefulla berättelser, där vissa beskyller samhället och andra menar att 

det finns ett eget ansvar. Vidare går detta emot tanken kring att bland annat artisterna utgör en 

social rörelse, eftersom de har olika åsikter om vems värderingar som bör förändras.  

 

5.3 Musikens representation  
I följande avsnitt kommer vi att presentera artisternas berättelser kring vad de speglar i sin 

musik. 

 
5.3.1 Verklighetsskildring   
Samtliga intervjupersoner berättar att deras musik speglar erfarenheter från vardagen. 

Exempelvis lyfter IP 6 att han sjunger om egna partners i sina kärlekslåtar och IP 4 berättar att 

en del låtar är baserade på speciella händelser. IP 3 förklarar nedan kring vad han menar med 

att det är erfarenheter.  

                     
Som konstnär är det svårt att skapa något om du inte liksom tar in dina 

egna erfarenheter eller det du sett. Sen kan jag skriva om situationer, alltså 

det inte jag, men bekanta och ortensituationer. Jag har aldrig varit gangster 

men jag kan skriva om gangstersammanhang för att det funnits runt mig  
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hela livet. Så det är lite det jag håller på med. Allt är egna erfarenheter mer 

eller mindre, självupplevt på ett eller annat sätt. (IP 3).   

 

Vidare säger IP 6 att han försöker förmedla de mörka sidorna av förorten och att det finns 

konsekvenser för utomstående som tjafsar. Exempelvis visar han upp en pistol i sin musikvideo 

och menar på att andra bör se det problematiska med att enkelt få tag i pistoler. IP 6 beskriver 

att han däremot själv är anti våld och droger. Även IP 5 säger att vartenda ord i hans texter är 

verklighetsbaserade och inte något påhitt, men kan ibland skildras på ett mildare sätt. Handlar  

texten inte om honom, så handlar det om en kompis eller bror. I en av hans låtar vill han 

förmedla att människor som har fiender aldrig skulle gå runt utan skottsäkra västar i förorten. 

Likaså beskriver IP 1 att det förekommer vapen i hans musikvideos men att det inte är i syfte 

att motivera andra till att köpa det, utan att de snarare används som rekvisita. Utifrån Eyerman 

och Jamison (2005) kan artisternas musikvideos betraktas som en ritual som de använder för 

att framföra ett motstånd gentemot deras “Andre” och för att upplysa andra om deras situation.  

 

I likhet med IP 5 säger IP 2 att musiken är ett sätt att föra andras talan och därmed vara ett 

språkrör för andra i förorter. Hon tycker att det finns en kraft i att använda musiken som ett sätt 

att berätta sin och andras historia som sällan hörs. IP 2 berättar att de flesta av hennes egna 

texter skildrar en vardag som inte alltid är hennes. Hon beskriver texterna som vardagspolitik, 

men att hon på senare tid försökt komma bort från det. Dels beror det på att hon har blivit äldre 

och inte längre kan relatera det till sin verklighet. [...] “Jag har ett fast jobb, jag har en lägenhet, 

jag har en bra ekonomi. Jag har... jag är liksom nästan medelklass” (IP 2). Vidare menar IP 2 

att det känns onaturligt att skriva på samma sätt som förr och har lämnat över till de som gör 

det bättre. Samtidigt som hon fortfarande tycker att det hon skriver är politiskt, även kärlekslåtar 

eftersom de inte anses vara normativa. Utifrån Eyerman och Jamison (2005) kan IP 2 betraktas 

som en etablerad intellektuell eftersom hon blir ledare av rörelsen genom sin musik. Vidare blir 

musiken hennes kunskap och merit för att kunna föra andras talan. Däremot tolkar vi det som 

att hon mindre och mindre ser sig som en ledare eftersom hon inte bor i förorten längre och vill 

lämna över ledarrollen till någon som bor där och därav gör det bättre. 

 

Artisternas sätt att skildra verkligheten kan även tolkas utifrån Eyerman och Jamisons (2005) 

beskrivning av kognitiv praxis. Å ena sidan anser vi att artisterna via sin musik sprider kunskap  
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om hur det är i förortsområden i syfte att förändra befintliga värderingar. Därmed kan de 

betraktas som kunskapsproducenter för den sociala rörelsen. Genom internet och sociala 

mediers intåg har det blivit möjligt för artisterna att förmedla kunskap på fler sätt än genom 

musiken. Deras sätt att sprida kunskap kan betraktas som förebildliga handlingar, som enligt 

Eyerman och Jamison (2005) är ett sätt att representera rörelsens medlemmar och vad de står 

för. Å andra sidan visar deras berättelser att musikens budskap kan missuppfattas av andra då 

de inte förstår betydelsen av att använda ett grovt språk och skildra vapen. Därav upplever vi  

att missförstånden blir ett hinder för artisterna att nå ut med kunskapen till samhället. Samtidigt 

kan sociala medier vara ett sätt för dem att förklara sig och besvara kritiken de får. 

 

5.3.2 Egna känslor  
Flera intervjupersoner beskriver musiken som ett hjälpmedel för att uttrycka sina egna känslor. 

Exempelvis säger IP 7 att han efter att ha tjafsat med någon brukar starta en mörkare och 

kaxigare ”beat” för att kunna få ut sin ilska. Det blir som en form av dagbok där han uttrycker 

sina känslor som sparas endast för hans egen skull. Likaså beskriver IP 6 att han uttrycker sina 

känslor i musiken i syfte att sprida glädje och kärlek. [...] “Jag har även låtar då jag sjunger om 

trotsad vänskap. Lite såhär som man säger i ortens språk... ormar omkring”. (IP 6). Även IP 5 

berättar att musiken blev ett sätt för honom att ventilera sina känslor, eftersom han skämdes för 

att prata om dem med sin familj. Han skrev istället ner sina känslor och upplevde att de 

framfördes bättre genom musiken som andra senare kunde relatera till.  

 

Musikens betydelse framkommer även hos ungdomar i Crawford, Gant och Crews (2016) 

studie, som ett sätt för dem att skapa en identitet samt ett hjälpmedel för att uttrycka sina tankar 

och känslor. Utifrån Travis Jr och Deepaks (2011) studie kan musiken tolkas bidra till en inre 

styrka som erhålls av att sätta ord på sina känslor samt släppa ut dem, vilket visar empowerment 

på individnivå. Empowerment på gruppnivå kan vara att artisterna sjunger om gemenskap, 

vikten av att ha en familj eller mindre samhällen som hjälper varandra. Utifrån vår studie tolkar 

vi att artisterna använder musiken som ett sätt att hantera och bearbeta sina erfarenheter samt 

bidra med styrka och kontroll över sina liv. Artisterna uttrycker att de skildrar egna känslor i 

musiken som bygger på deras uppväxt i förorten, omgivning och även samhällsstrukturer. 

Därav kan känslorna ändå betraktas vara empowerment på en gruppnivå, eftersom andra kan 

relatera till deras känslor vilket skapar styrka och gemenskap.  
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5.4 Musikens syfte och drivkraft  
I följande avsnitt kommer vi att presentera artisternas syfte och drivkrafter med musiken, som 

vidare är indelade i flera teman. 

 

5.4.1 Ansvar som förebilder 
Flera av intervjupersonerna berättar att de har ett ansvar genom att de är förebilder för andra. 

IP 1 berättar att hans syfte med musiken är att förtydliga verkligheten bakom kulisserna och för 

att andra inte ska hamna där han gjorde som liten. Han lyfter även hur musiken har bidragit till 

att yngre barn ser upp till honom, vilket han är glad över. Därav vill han vara en god förebild 

och tänker numera på vad han skildrar på sociala medier. Exempelvis filmar han inte längre 

cigaretter eller pistoler på snapchat, för att andra inte ska ta efter eller påverkas negativt. Även 

IP 5 pratar om att försöka inspirera andra genom så mycket positivitet och kärlek han kan. I 

hans låtar nämner han gatuvåld men i syfte att framföra att det inte är bra. Han vill, precis som 

IP 1, att yngre ska lyssna och förstå att det inte är en lek utan allvar. Han har själv upplevt 

skjutningar och menar att det är svårt att framföra dess allvar. Många yngre tror att pistoler är 

något fint eller coolt, men menar att de inte förstår att ett skott kan innebära slutet för någon.  

 

IP 5 berättar vidare att en del ungdomar i hans förort har börjat intressera sig för musik på grund 

av honom, vilket han är glad över. Eftersom han vet att de ser upp till honom vill han vara en 

bra förebild för dem. Själv såg han upp till fel människor, som han trots allt älskar, men några 

av dem sitter inne och andra finns inte längre kvar. Han menar att kriminalitet inte tar en långt 

i livet och att det inte heller finns någon utväg om man inte har tur. Han lyckades trots allt ta 

sig ur kriminaliteten och beskriver att han nu endast håller på med musik. Han använder sina 

erfarenheter för att varna andra ungdomar och kan säga [...] “Såhär ligger det till. Jag har sett 

det här… Tänk på det här… Glöm inte, gör det ni gillar.” (IP 5).  

 

IP 2 berättar att hennes syfte med musiken är ansvaret hon känner kring att berätta saker. Hon 

vill genom musiken bidra med något positivt och önskar att hon vore en förebild för unga som 

kan titta och tänka att de också kan. Hon berättar även att musiken gör henne glad och är ett 

sätt att få utlopp för allt hon känner inombords. Dock gillar hon inte uppmärksamheten och att 

hon inte vill bli igenkänd är också anledningen till att hon inte har släppt så mycket ny musik  
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den senaste tiden. Hennes drivkraft beskrivs komma inifrån, även om hon tycker att det låter 

löjligt att säga det. 

 

För IP 7 handlar musiken mest om att förmedla något bra, men upplever inte att hans låtar har 

ett speciellt syfte. Han berättar att han släpper musik endast för sin egen skull och vill att den 

ska finnas på Spotify och Youtube för att hans röst ska leva kvar. Det är främst en av hans låtar 

som har ett syfte, där han vill förmedla vad något dåligt kan leda till och varna andra människor. 

IP 6 beskriver att han har rötter från förorten men försöker att inte präglas av dem, utan försöker 

att göra det jämställt genom att bidra med förortens positiva sidor. IP 4 tror att vissa väljer fel 

väg på grund av vänners påverkan, även om de har haft en bra uppväxt. Nedan förklarar hon 

hur rappare kan påverka unga negativt.  

 
Men en rappare som sjunger om skit. Barnen följer med på det här och 

tänker ’fan va coolt, kolla de kickar en gås [röker cannabis] i videon, ha 

bror kom vi ska också’. Så jag tycker det är marknadsföring. Så om man 

sitter i bilen, lyssnar man på sån musik, men jag tänker för alla små som 

också lyssnar, så kommer de vilja ta efter för man ser dem som en slags 

förebild. Därför sjunger jag emot det men mina vänner för det. Så vi är lite 

oense haha typ. (IP 4). 

 

Eyerman och Jamison (2005) beskriver att samtliga sociala rörelser skapar en ledare eller 

talesperson, en så kallad etablerad intellektuell, som oftast syns utåt. Utifrån det kan artisterna 

betraktas som ledare för invånarna i förortsområden och använder musiken som en kanal för att 

nå ut med budskapet om att det finns problem i samhället. Även Trapp (2005) beskriver hiphop-

artister som “movement leaders” eftersom de påverkar andra genom budskapet i sin musik. Det 

kan tolkas som att artisterna betraktar sig som ledare och förebilder för yngre personer som ser 

upp till dem. Artisterna beskriver att de därför har ett ansvar att vara goda förebilder och berätta 

sanningen, vilket kan tolkas som att de vill vara ärliga mot övriga medlemmar och ta sin 

ledarroll på allvar för att få bibehålla den. Trots att flera artister uttalar att de vill varna andra 

ifrågasätter IP 4 andra artisters budskap eftersom de sjunger om olämpliga saker. Hon menar 

på att andra artister blir negativa förebilder för barn som tar efter deras beteende. Samma 

resonemang går även att finna i Travis Jr och Deepaks (2011) forskning som visar att hiphop- 
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musikens budskap kan uppfattas vara en representation av exempelvis missbruk och våld som 

kan riskera att bevara attityder och beteenden hos lyssnarna. Därav uppkommer funderingar 

kring artister som ledare för sociala rörelser. Handlar de i syfte att åstadkomma en förändring i 

samhället, eller bidrar deras musik till att vidmakthålla gamla mönster? Detta diskuteras vidare 

i avsnitt 5.5.  

 

5.4.2 Beröra andra 
IP 2, 4 och 5 vill att människor ska kunna relatera till musiken och bli berörda av den. Vidare 

berättar IP 2 att hennes musik inte ska vara så exakt utan att andra ska kunna tolka den fritt. 

Hon säger att musiken inte handlar om henne själv, utan vill att andra ska känna igen sitt på sitt 

sätt. Även IP 4 vill att andra ska känna igen sig i det hon skriver. Hon berättar att hon har fått 

respons av människor som har sagt att hennes låtar hjälpt dem i olika situationer, exempelvis 

att de har räddat ett förhållande och ett liv. Hon beskriver sin musik som relativt sorglig, där 

hon vill att människor verkligen lyssnar på texterna för att de ska förstå innebörden. Exempelvis 

har hon valt bort mycket beats och trummor, just i syfte att framför rätt budskap.  

 

Även IP 5 beskriver att hans syfte är att alla ska kunna relatera till musiken men menar att man 

inte behöver ha samma erfarenheter för att kunna göra det. Han lägger även stor vikt vid att 

musiken ska vara av god kvalité och härlig för att fler ska lyssna. Vidare lyfter han att han inte 

förväntar sig att något ska förändras av det han säger, eftersom han inte har makten att förändra. 

Däremot påstår IP 5 att han har en viss makt genom att han kan få människor att förstå vad som 

är rätt och fel. Han lyfter även att kommun och polis där han bor har varit emot honom, men att 

det inte spelar någon roll så länge han förmedlar sanningen. I Crawford, Gant och Crews (2016) 

studie beskriver en ungdom att han inte har makt i samhället och därför rappar han. Även artister 

i Söderman och Folkestads (2008) studie säger att de använder den makt som finns inom 

musiken för att åstadkomma olika förändringar. Detta kan förstås som att artister och ungdomar 

upplever att de saknar makt i samhället samtidigt som de har en tro på musiken som makt.  

 

IP 6 berättar att hans mål med musiken är att folk ska lyssna på den oavsett vilket humör de är 

på. Varje låt ska kunna bidra till en känsla där han nämner sina låtar som exempel. 

 

[...] Du kan typ lyssna på låten W, då blir du glad. X blir du såhär hypad 

förstår du. Och sen Y är till för den som behöver motivation och Z är till 
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någon som känner sig ledsen och trotsad på något sätt. Så jag kommer åt 

både svenskar, ortenfolket och huvudstaden. (IP 6).  

 

Ovanstående beskrivningar kan kopplas till Eyerman och Jamisons (2005) redogörelse för 

artister som sanningsbärare, där de menar att rörelsen måste anse att musiken har en mening för 

att musiken ska få en sanningsbärande betydelse. Utifrån artisternas beskrivningar om att andra 

ser dem som förebilder, kan slutsatsen dras att rörelsen vill att musiken ska ha en 

sanningsbärande betydelse.  

 

5.4.3 Omgivningen  
Flera intervjupersoner berättar att deras drivkraft kommer från olika saker som de inspireras av. 

Exempelvis säger IP 4 att hon inspireras av människor omkring henne och att hon utgår från 

egna erfarenheter i sin musik. IP 7 berättar att hans inspiration kommer från vardagen, 

exempelvis kan han få positiv energi när han kör runt i stan eller är ute i naturen. För IP 1 

kommer drivkraften från att ha sett internationella artister och tänkt att han också kan. [...] “Man 

såg att vissa hatade på mig fast jag inte var något, utan musiken. Och nu när jag har musiken är 

de mina vänner. Mycket har förändrats, fake ansikten.” (IP 1). Även IP 5 berättar att han såg 

upp till hiphop-artister, som inspirerade honom när han var yngre.  

 

IP 3 beskriver att han fortfarande är ett fan av hiphop och glad över att få vara en del av det och 

att kunna bidra till något som är internationellt och som hjälper andra i utsatta situationer. Han 

har andra drivkrafter, såsom pengar vilket man behöver för att överleva. Han berättar att han 

har provat andra sämre arbeten och vill inte gå tillbaka till det, utan han vill kunna fortsätta att 

arbeta med musik och ta det på allvar. IP 5 berättar att drivkraften kommer från hans vardag 

och att han använder händelser från sitt bostadsområde i musiken. Det behöver inte vara 

speciellt för andra för att det ska vara speciellt för honom. För att göra musik krävs motivation 

och inspiration, som han ibland hämtar från sin instagram. Han berättar att gamla inlägg, antal 

följare kan användas för att pusha och höja sig själv. Han tycker att en artist behöver vara driftig 

men inte låta sina känslor ta över för mycket, eftersom det kan leda till depression. Det är viktigt 

att det finns en balans.  

 

Flera artister beskriver ovan att deras drivkraft kommer från omgivningen, där exempelvis 

vardag och hiphop-musik lyfts. IP 1, 3 och 5 nämner olika hiphop-artister som har varit  
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betydelsefulla och inspirerat dem till att själva sjunga. Detta kan utifrån Eyerman och Jamisons 

(2005) teori om sociala rörelser, tolkas som att intervjupersonerna tidigare har varit 

rörelseintellektuella och numera är de ledare. Som rörelseintellektuella tolkar vi det som att de 

inte har haft samma ansvar som de har nu när de är ledare och ansiktet utåt. 

 

5.4.4 Personliga intressen 
IP 6 berättar att han började musik efter en semester i hemlandet Libanon. Datorn, som inte 

hade fungerat på två månader, fungerade plötsligt och då tänkte han att det var meningen att 

han skulle göra musik. Han säger att han började med hiphop men att han sen ville få in sång 

också. Det som driver honom är nu högt uppsatta mål, där planen är att bli en internationell 

stjärna trots att musiken började som en hobby. “Det var en hobby, det kom från ingenstans. 

Jag ville bara jiddra, det var inget man tog på riktigt. Sen såg man att det funka och då körde 

vi.” (IP 6). 

 

För IP 7 är musik bara musik för honom. Han har hållit på i flera år men inte riktigt tänkt så 

mycket på sina texter. Ibland är det känslor, saker han känt vid tillfället eller gammalt och ibland 

kan det vara något han sett eller hört.  

 
Det här med mina texter, det mesta jag säger… det kanske inte ens är jag. 

Jag pratar ur någon annans ögon eller mun. Jag kanske varit med på 

någonting någon gång och lyfter upp det. Men jag kommer aldrig lägga 

det på någon, jag lägger det istället på mig. Det är som jag gjort nånting, 

ibland kan det vara så att det bara någonting man sett på någon film… ja 

vad som helst. (IP 7).  

 

IP 3 berättar att hans drivkraft är bra musik och att det ska vara en upplevelse när andra lyssnar. 

När han själv lyssnar på musik stärker det honom i svåra situation så om hans musik kan göra 

samma sak för någon känner han att han har lyckats. IP 6 berättar att han vill förmedla glädje 

och realistiska händelser i sin musik. Även om det finns mycket positivt finns det även negativa 

sidor, fast han väljer att fokusera på glädje, dans, kärlek och gemenskap. 

 

IP 3 berättar att han inte har en målgrupp, utan de som vill gilla hans musik får göra det. Dock 

har han märkt att folk från förorten tar åt sig mest av hans musik och han menar att det inte är  
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konstigt eftersom det är de som känner igen sig mest. Men när han har uppträtt i småstäder har 

de kunnat alla låtar också. “Det finns någonting för alla i hiphop, även om du inte har upplevt 

det till hundra procent så kan du leva in i det hela genom att lyssna.” (IP 3).  

 

Både IP 5 och IP 6 beskriver att deras drivkraft kommer från att de har fått sin röst som en gåva 

från gud. De menar att alla människor har olika gåvor där någon är duktig på att skriva, någon 

är duktig på fotboll och så vidare. Det kan vara vad som helst och de tycker att det är viktigt att 

alla tar tillvara på sin gåva. IP 6 berättar att hans drivkraft är tacksamheten för sin gåva. IP 5 

säger att det bara gäller att hitta sin talang, gå efter den och “bara kriga” och att Gud har gett 

honom en röst för att han ska använda den.  

 

Artisterna ovan berättar att de drivs av olika personliga intressen såsom att exempelvis släppa 

bra musik, nå framgång, tjäna och hylla sin gud. Därav kan vi inte se dem som en social rörelse 

i detta fall, eftersom de drivs av egna viljor, som inte syftar till att åstadkomma en förändring i 

samhället. Dessutom skapar det en dubbelhet i deras berättelser eftersom de å ena sidan säger 

att andra behöver se deras verklighet och å andra sidan menar på att deras drivkraft och syfte 

ofta beror på personliga faktorer. 

 

5.4.5 Saknad uppskattning  
Gemensamt för flera artister är att de inte känner sig uppskattade. Exempelvis berättar IP 2 att 

det sällan visas bra exempel på personer som det har gått bra för. Hon har aldrig fått förfrågan 

om att komma och föreläsa eftersom det har gått bra för henne. IP 4 berättar att det spreds 

mycket rykten efter att hon släppte sin första singel. IP 5 berättar att han är besviken på att hans 

kommun inte har stöttat hans framgång.  

 
Det finns ingen i Sollentuna som har fått exempelvis 6,2 miljoner… 6,4 

miljoner… eller 4 miljoner visningar på Spotify. Det är ingen i Sollentuna 

som har fått det. Förstår du? Hade det här varit en svensk eller någon 

annan, då hade det blivit värsta kalabaliken i Sollentunas tidning. Det hade 

blivit värsta grejen. Men när det kommer till mig, de har inte skrivit ett 

enda ord, inte ens en mening, ingenting. (IP 5). 
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Trots att han beskriver sig tillhöra Sveriges bästa rappare så har kommunen aldrig hört av sig 

vid festivaler och han upplever att den är emot honom och säger: […] “Man får kriga… Man 

får ta sig upp själv”. (IP 5). Utöver att flera intervjupersoner nämner att deras musik inte 

uppskattas, har en del även fått reaktioner från polisen gällande text och musikvideos. IP 5 

berättar att han blev intagen på förhör gällande mordförsök på grund av en av hans låtar, men 

att polisen saknade grunder. Även IP 7 berättar att en av hans låtar fick mycket negativ 

uppmärksamhet för att många inte förstod budskapet. Skolor och polisen kontaktade honom för 

att få mer information eftersom folk hade reagerat på videon, samt att det fanns en oro att den 

skulle bidra till mer våld. Vidare säger även IP 4 att hon blev kontaktad av polisen som ville 

fråga om hennes låt för att den handlade om en person som hade blivit mördad. 

 

Enligt Eyerman och Jamison (2005) är befolkningens vilja att ta emot sociala rörelsers budskap 

en avgörande del för rörelsens varaktighet. Artisternas beskriver att de ofta blir missuppfattade 

av samhällsaktörer, exempelvis har de fått reaktioner från polis och skola som inte har förstått 

musikens budskap. Utifrån det kan det tolkas som att missuppfattningarna är ett hinder för 

rörelsens stabilitet. Samtidigt berättar artisterna att såväl polis som skola har velat få budskapet 

förklarat, vilket kan uppfattas som en vilja att ta emot, och även förstå, rörelsens budskap. 

Ytterligare en faktor som, enligt Eyerman och Jamison (2005), är väsentlig för rörelsens 

varaktighet är medlemmarnas engagemang. Därav kan det tolkas som att artisterna, trots den 

negativa uppmärksamheten, vill engagera sig genom att exempelvis besvara frågor för att polis 

och skola ska förstå dem. Engagemanget tolkas även komma ifrån att de rörelseintellektuella 

tillsammans är en majoritet jämfört med samhällsaktörerna. Därav uppfattas hinder snarare vara 

en drivkraft till att kämpa hårdare mot att uppnå förändringar i befintliga värderingar och 

strukturer.  

 

5.5 Finns det en social rörelse? 
Eyerman och Jamison (2005) beskriver att en social rörelse uppstår genom att en grupp 

kollektivt agerar för att förändra befintliga konflikter och problem i samhället. Utifrån nya 

sociala rörelser anser vi att rörelser kan ha olika karaktärer och anpassas efter samhällets tid. 

Dessutom kan individer vara delaktiga i rörelser utan att vara medvetna om det. I vår studie 

beskriver artisterna att de å ena sidan styrs av individuella intressen såsom framgång, egna 

känslor, viljan att förmedla glädje samt en tacksamhet för sin gåva från gud. Å andra sidan  
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finner vi beskrivningar av en kollektiv identitet, där de lyfter en gemensam bakgrund, 

värderingar och förhållningssätt gentemot samhället. Samtliga artister skildrar ett missnöje 

kring nuvarande samhällsstrukturer och värderingar, samt en önskan om att se en förändring. 

För att åstadkomma denna typ av förändring använder artisterna musiken i syfte att både 

representera förorters verklighet och föra andras talan. Därav menar vi att hiphop-artisterna 

uppfyller kriterier för att betraktas som en del av en social rörelse. Dessutom har artisterna en 

motpart, en så kallad “Andre”, som innefattar polis, media och andra samhällsaktörer. Deras 

berättelser tolkas som ett motstånd gentemot dessa, där de exempelvis lyfter att de saknar 

respekt och tillit till polisen och att medias journalister är subjektiva i sin framställning. De 

skildrar även en upplevd orättvisa gällande arbete och studier, som beskrivs grunda sig i en 

rasism.  

 

Artisterna resonerar om att musiken har bidragit till att yngre i förorter ser upp till dem. Därav 

lyfter de vikten av att vara goda förebilder, eftersom de själva är uppvuxna med personer i sin 

omgivning som har påverkat dem negativt och lett dem på fel väg. De vill inte att andra ska 

hamna i samma problematik och strävar efter att påverka andra till det bättre. Utifrån deras 

resonemang anser vi dem vara etablerade intellektuella, det vill säga ledare samt en del av 

sociala rörelser. Däremot är vi medvetna om att deras budskap förmedlas på ett sätt som lätt 

kan misstolkas, vilket även beskrivs i resultatet. Artisternas musik kan därmed betraktas utifrån 

olika perspektiv, vilket blir utgångspunkten för huruvida man betraktar dem som en del och 

ledare av en social rörelse eller inte. 
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6 Diskussion 
I följande avsnitt kommer en sammanfattning av resultatet samt en avslutande diskussion.  

 

6.1 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att samtliga intervjupersoner har haft relativt lika uppväxter. De beskriver att 

det har funnits en stark gemenskap och kärlek i förorten, trots att människorna är från olika 

kulturer. Flera artister skildrar en svår uppväxt, där de har valt fel väg i livet och haft mycket 

med polisen att göra. Vidare menar de att personer i deras omgivning, som de såg som upp till 

som förebilder, påverkade dem negativt. Det finns även en upplevd orättvisa i berättelserna, där 

polis, media och andra samhällsaktörer lyfts. Några intervjupersoner lyfter att poliser 

trakasserar ungdomar och ser till att de hamnar i registret. Media beskrivs endast skildra de 

negativa händelserna, samtidigt som de överdriver och vinklar problemen. Dessutom anser flera 

artister att individer från förorten generellt har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden och i 

skolan jämfört med andra.  

 

Artisterna berättar att deras musik representerar verkligheten i förorter, där de utgår från sina 

egna erfarenheter men också andras. Genom att lyfta andras historia menar en av 

intervjupersonerna att de blir språkrör för andra i förorten. Dessutom har musiken varit ett sätt 

för flera av artisterna att uttrycka och ventilera egna känslor. 

 

Musikens syfte och drivkrafter beskrivs som att artisterna känner ett ansvar kring att vara bra 

förebilder för andra i förorten. De vill berätta sanningen om förorter, för att andra inte ska 

hamna i samma problematik. Vidare är artisternas syfte att beröra andra med sin musik, så att 

andra kan relatera och finna en kraft i den. Artisterna berättar att deras drivkrafter kommer dels 

från omgivningen, personliga intressen såsom pengar, framgång, att de vill hylla sin gud eller 

att musiken är en hobby. Det finns även en upplevelse av saknad uppskattning, där musikens 

budskap inte har nått fram och misstolkats, samtidigt som ingen från samhällets sida visat 

engagemang för deras framgång och har velat stötta dem.  
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Utifrån frågeställningen angående huruvida det finns en rörelse eller inte, visar resultatet att 

artisterna styrs av egna intressen samtidigt som det finns en kollektiv identitet och gemenskap.  

Artisterna kan betraktas som en ledare av en social rörelse som tillsammans vill förändra 

problem i samhället.  

 

6.2 Avslutande diskussion  
Syftet med vår studie var att studera svenska hiphop-artisters syn på villkor som råder i förorter 

och vad deras musik representerar, samt skapa en förståelse för huruvida sociala rörelser 

förekommer i förorter. I studiens bakgrund lyfter vi förorters uppkomst, som efterhand skapade 

en boendesegregation i samhället. Detta bekräftas vidare i vårt resultat, där artisterna skildrar 

att det är problematiskt att växa upp i förorter, trots kärleken och gemenskapen bland flera 

kulturer. Artisternas erfarenheter har varit grunden för deras musik, där de har valt att uttrycka 

sina känslor och spegla sin verklighet. Utifrån vårt resultat kan vi dra slutsatsen att hiphop-

artisterna tillsammans med förortsbor och andra lyssnare utgör en social rörelse. Genom deras 

musik uttrycks ett motstånd samtidigt som den används som ett medel för att uppnå förändring 

i samhället. Även i tidigare forskning lyfts förorters utanförskap i förhållande till resterande 

samhället. Vidare skapar och upprätthåller utanförskapet ett “vi” och “dem” bland 

befolkningen. Våra intervjupersoner berättar att de är födda i Sverige, men utifrån resultatet 

upplever vi inte att de betraktar sig som svenskar. Dels beror det på att de skildrar upplevelser 

av ett orättvist bemötande från både polis och andra samhällsaktörer på grund av deras utseende 

och bakgrund. Det bidrar till att vissa artister istället skuldbelägger samhället för sina egna 

misslyckanden eller brister. Det som beskrivs ovan och i artisternas berättelser tolkar vi som 

rasism och diskriminering mot förortsbor på grund av deras etniska tillhörighet, som grundar 

sig i fördomar. Samtidigt vet vi utifrån Nationella operativa avdelningen (2017) att förorter är 

utsatta områden och kriminellt belastade. Däremot har det ingen betydelse, poliser bör förhålla 

sig objektivt och behandla alla lika.  

 

Vidare har vi lärt oss att det är viktigt att vara öppen i möte med andra människor, samtidigt 

som man måste sätta fingret på olikheter i syfte att skapa sig en välgrundad förståelse. 

Samhällen kommer ständigt att präglas av problem och orättvisor som finns på ett strukturellt 

plan. Därmed krävs en öppenhet och vilja att förstå varandra, för att gemensamt kunna  
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motverka fördomar. Under vår studie lade vi stor vikt på att förtydliga att vi ville problematisera 

den rådande bilden av förorter genom att göra hiphop-artisters röster hörda.  

 

I samband med vår studie har vi även märkt att det inte fanns så mycket svensk forskning kring 

ungdomsrörelser och hiphop-musikens inflytande i samhället. Därav har flera frågor 

uppkommit och vi har exempelvis funderat kring hur svensk hiphop-musik tas emot och 

påverkar andra. I vidare forskning hade man kunnat intervjua ungdomar i förortsområden, 

exempelvis på fritidsgårdar. Det hade varit intressant att höra hur och i vilken omfattning de 

påverkas av hiphop-musiken. Ytterligare en fråga är varför musiken inte tas på allvar eftersom 

den skildrar ungdomars upplevda verklighet. Det hade varit intressant att undersöka hur polis, 

media och andra samhällsaktörer tar ställning till detta. Även för att få svar på vad samhället 

vidtar för åtgärder i syfte att motverka den upplevda orättvisan hos hiphop-artisterna.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev och förfrågan om deltagande i följande intervjustudie.  

Syftet med vår studie är att studera svenska hiphop-artisters syn på villkor som råder i förorter 

och vad deras musik representerar. Vi kommer därmed att genomföra en intervjustudie med 

förhoppning att få kunskap om artisternas bakgrund, erfarenheter, syfte och drivkrafter med 

musiken.  

 

Även om ni som artister räknas som offentliga för allmänheten kommer vi be om tillstånd för 

att skriva ut era namn i uppsatsen. Om någon däremot vill vara anonym kommer vi att 

respektera det och behandla intervjuerna konfidentiellt, vilket betyder att materialet 

avidentifieras och behandlas i enlighet med sekretessbestämmelser. Intervjun kommer att 

spelas in men ljudfilen kommer att raderas efter att den har transkriberats. 

 

Redovisning av resultatet kommer att presenteras i vår C-uppsats som skrivs inom 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Du som hiphop-artist, kommer även ha 

möjlighet att få ut en kopia på uppsatsen.  

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta utan närmare motivering. 

Intervjuerna kommer att genomföras över videosamtal och beräknas ta omkring en timme. Det 

är viktigt att du befinner dig på en ostörd miljö, på en tid som du bestämmer.  

Har du några frågor, så hör gärna av dig till någon av oss nedan.  

 

Studerande:                                                                 Handledare: 

Anna-Albertina Habib                                                  Anders Lundberg  

ah223yc@student.lnu.se                                      Adjunkt/lektor 

07XXXXXXXX                                                           anders.lundberg@lnu.se   

                                                                                  

Mikaela Olsson  

mo222wr@student.lnu.se 

07XXXXXXXX   
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Bilaga 2 
Frågor till intervju  

 

Bakgrund:  

• Hur gammal är du?  

• Vad har du för ursprung?  

• Hur har din uppväxt varit? 

 

Erfarenheter från förorter:  

• Vad har du för positiva och negativa erfarenheter?  

• Vad har du för syn på villkoren?  

• Vidare upplevelser?  

 

Musik:  

• Hur/varför började du?  

• Vad skildras i din musik? 

• Vad är ditt syfte med musiken?  

• Varför just hiphop-musik? 

• Vad vill du bidra med till samhället/för andra som lyssnar? 

• Vad vill du förmedla med musiken? 

• Var kommer drivkraften ifrån? 

• Hur vill du att musiken uppfattas av andra/ hur tror du andra tolkar den? 

 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 


