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Abstract 
 

Title: “The life we live is jettat, which is why many want to test. Jalla, come test, ra-ta-ta-ta from 

a Tesla” 

Tutor: Nina Veetnisha Gunnarsson 

Examinator: Klas Borell 

 

The gangsta rap has topped the Swedish music charts in recent years and the controversial message 

of the music genre has led people in the community to question what the gangsta rap message 

convey. The purpose of the study is to investigate how a normalization and encouragement of 

crime are characterized in the contemporary song texts, and how men and women are portrayed 

in connection with the power aspects of society. The method choice is a qualitative thematic and 

linguistic content analysis with the aim of examining the significance of the song texts in deph. 

The study has been conducted on the 24 songs that have been streamed the most number of times 

according to P3´s DigiLista since 2018. The result shows that the gangsta rap encourages and 

romanticizes crime through its choice of personal pronouns and semantics in the song lyrics. 

Women and men are portrayed in an unequal way, where women are portrayed as objectified as 

opposed to the hegemonic masculinity with which masculine men are equated. Power has been 

proven to be a dominant concept throughout the performance analysis and the power aspect has 

conveyed different viewpoints in each theme. The power that gangster rappers get through their 

coveted music may come to encourage criminal acts through their choice of words.  
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Sammanfattning 

 

Titel: “Livet vi lever är jettat, därför många vill testa. Jalla, kom testa, ra-ta-ta-ta från en Tesla” 

 

Handledare: Nina Veetnisha Gunnarsson 

Examinator: Klas Borell 

 

Gangsterrapen har toppat de svenska musiklistorna de senaste åren och musikgenrens 

kontroversiella budskap har fått människor i samhället att ifrågasätta vad gangsterrapens budskap 

förmedlar. Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt en normalisering och uppmuntran av 

kriminalitet präglas i de nutida låttexterna och hur män och kvinnor skildras i koppling till 

samhällets maktaspekter. Metodvalet är en kvalitativ tematisk och språklig innehållsanalys med 

syftet att kunna granska låttexternas betydelse på djupet. Studien har genomförts på de 24 låtarna 

som har streamats flest antal gånger enligt P3’s DigiLista sedan 2018. Av resultatet framkommer 

att gangsterrapen uppmuntrar och romantiserar kriminalitet genom dess val av personliga 

pronomen och semantiken i låttexterna. Kvinnor och män skildras på ett ojämlikt sätt, där kvinnor 

framställs som objektifierade gentemot den hegemoniska manligheten som maskulina män likställs 

med. Makt har påvisats vara ett dominerande begrepp genom hela resultatanalysen och 

maktaspekten har förmedlat olika synvinklar i respektive tema. Makten som gangsterraparna får 

genom deras eftertraktade musik bidrar till att de kan komma att uppmuntra till kriminella 

handlingar genom deras val av språkbruk.  

 

 

Nyckelord: Gangsterrap, låttexter, kriminalitet, makt, hegemoni, objektifiering av kvinnor 
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1. Inledning  
Vart vi än vänder oss, möts vi av musik. I butikerna på stan, på internet, i mobilen och i tv-reklam. 

Musik är en stor del i människors vardagliga liv. Effekten av musik som terapi har visat att musik 

kan minska depression, ilska och ångest hos lyssnarna (Croom, 2015). En av Sveriges vanligaste 

molntjänster är Spotify, där en undersökning gjord av Statistikmyndigheten (2014) visar att drygt 

60 % av kvinnor och män i Sverige, mellan 16–85 år, har använt tjänsten under första kvartalet 

2014. I musikens värld lyssnas det på många olika genrer, och artisters låttexter involverar ofta 

beskrivningar och skildringar av artisternas liv. 

Gangsterrap är en genre som vuxit fram på senare år i Sverige. De senaste åren har gangsterrapen 

dominerat den svenska DigiListan, publicerad av radiokanalen P3 (Sveriges Radio, 2020). Att 

gangsterrapen blivit stor inom kort tid innebär att forskningen i Sverige är begränsad, men debatten 

är aktuell i media och gangsterrapen är därför ett nytt fenomen som behöver utforskas. Debattörer, 

politiker och skribenter diskuterar och påpekar att de flesta gangsterraplåtar innehåller sexistiska 

objektifieringar av kvinnor, romantiska skildringar och positiv uppmuntran av vapen och droger. 

Maktspråk och grovt våld har tillika förekommit i låttexterna (Veckans brott, 2020; Arbetet, 2019).  

I en nyhetssändning (Veckans brott, 2020) debatterar en politiker för en förändring. Han belyser 

och kritiserar att personal på fritidsgårdar öppet visar gangsterrapvideos utan att diskutera 

innehållet med ungdomarna. Han menar att detta kan få konsekvenser för samhället och det finns 

en risk att ungdomar tar efter det som uppmärksammas i videoklippen.  

Teoretiska angreppssätt som studiens resultat kopplas till är hur hegemonisk maskulinitet (Connell, 

2008), makt och genusteorier speglas i låttexterna och vad det kan få för social inverkan på 

gangsterrapens lyssnare (Giddens, 2007; Börjesson & Rehn, 2009). Studiens koppling till hur 

samhället påverkas av hegemonisk maskulinitet och hur makt framställs gör att socialt arbete får 

en viktig roll i studien, då socialarbetare kan komma att arbeta med människor, framförallt 

ungdomar som kan influeras av gangsterrapen. Låttexterna har visat sig ha ett stort fokus på illegala 

handlingar. Genom språket som skildras kan lyssnare komma att bli influerade och påverkade till 

den grad att det kan leda till negativa effekter i samhället, exempelvis en ökning av kriminalitet. 

Det finns studier som styrker att gangsterraptexter påverkar lyssnaren (Epps & Dixon, 2017; Herd, 

2009; Harakeh & Ter Bogt, 2018). Dock upptäcks i en studie av Ballard, Dodson och Bazzini 

(1999) att deras hypotes om att raptexter skulle uppfattas som mer antisociala eller mer benägna 

att inspirera till antisociala beteenden inte stöds. Studien vill således undersöka hur språket och 

meningarna i låttexterna är uppbyggda, samt om artisterna romantiserar, uppmuntrar eller 

normaliserar olika kriminella handlingar. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att med hjälp av en tematisk och språklig analys av låttexter inom den svenska 

gangsterrapen undersöka hur genren uppmuntrar, romantiserar och normaliserar vapen, 

droganvändning, pengar och kriminalitet. Syftet är även att undersöka hur kvinnor och män 

skildras i genren. De vetenskapliga frågeställningarna i studien är: 

På vilket sätt kan en normalisering och uppmuntran av kriminalitet ses genom 
gangsterraparnas låttexter?  

Hur skildras kvinnor och män i gangsterrapen? 

Hur speglas makt och maktaspekter i låttexterna? 

 

2. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras gangsterrapens uppkomst i USA, som en förgrening från hiphop-

musiken. Bakgrunden redogör gangsterrapens influerande och innebörd i text och video. 

Avslutningsvis presenterar tidigare forskning maskulinitet kopplat till makt och våld mot kvinnor.   

2.1 Gangsterrapens framkomst  
Gangsterrapen inom Sverige är en ny genre som expanderat under de senaste tre åren. Det är för 

tidigt att påvisa vad genren kommer att få för konsekvenser, då tidigare svensk forskning varit 

problematisk att finna. En bekräftelse på att den svenska forskningen idag är obefintlig bevisar hur 

nytt fenomenet gangsterrap är. För att påvisa gangsterrapens framkomst har därför internationell 

forskning varit väsentlig för studien.  

Rapmusiken introducerades i slutet av 70-talet i världen och uppkom i USA (Epps & Dixon, 2017). 

Rapmusiken har ökat i popularitet sedan dess och är idag musikgenren som toppar Sveriges 

musiklistor. Musiken som dagens befolkning har fått intresse för är en musikgenre som upplevs 

som hård och subversiv genom dess meningsuppbyggnad och språkbruk (Arbetet, 2019). 

Rapmusiken uppkom ur en förgrening från hiphop-musiken. Rapmusikens uppskattning från 

lyssnarna relateras till popmusiken, men det som skiljer rappkulturen gentemot popkulturen är att 

rappen förmedlar kontroversiella låttexter som är omdiskuterad på grund av språkbruket. Precis 

som rapmusik är gangsterrap en genre som lyfter både samhällsförändringar och kriminella 

handlingar (Herd, 2009). Gangsterrapen är likt andra musikgenrer något som når ut till samhällets 

befolkning. Behovet av att förmedla missnöje över vad som försiggår i samhället samt 

klasskillnader har varit utgångspunkten i rapmusiken (Epps & Dixon, 2017). Artisten Doggelito 

belyser i en intervju från Veckans brott (2020) att under hans aktuella musikkarriär rappade artister 

mot droger, våld och kriminalitet, de rappade om segregerade förorter i samhället. Han menar att 
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gangsterraparna idag vill berätta om sina liv, men inom den nya förgreningen från rappen idag 

rappas det istället för våld och droger. Doggelito menar att gangstrar som är kriminella har insett 

att det finns pengar att tjäna i musikbranschen och har därför tillkommit på marknaden, inte för 

att de är intresserade av musiken.  

Gangsterrapen började toppa svenska musiklistor från 2018 (Sveriges radio, 2020). Artister inom 

gangsterrapen har uppmärksammats med musikpriser från P3 Guld (Sveriges Radio, 2020) och 

Grammis (Grammis, 2020), Sveriges äldsta och bredaste musikpris, som startade 1969.  

2.2 Tidigare forskning  
Gangsterrapens sätt att influera lyssnare under de senaste decennierna redovisas i tidigare 

forskning. Det presenteras även liknande forskning där analyser av raptexter och videos 

genomförts, samt forskning som berör makt, maskulinitet och objektifiering av kvinnor. Inom 

Sverige är gangsterrapen ett nytt fenomen. Det har därför visat sig vara begränsat med tidigare 

forskning inom området. Den forskning som denna studie grundas på har därför innefattat 

internationella vetenskapliga studier. För att utvidga den begränsade forskningen har det centrala 

begreppet maskulinitet tagits med. Detta är av intresse att studera, då all data baseras på manliga 

artister. Hegemonisk manlighet som begrepp beskrivs i teorier och därför anses maskulinitet vara 

relevant att benämna i tidigare forskning för att sedan kunna återkoppla i teorier och resultat.  

2.2.1 Gangsterrapens influerande 
Rapmusiken har sedan uppkomsten ständigt varit kontroversiell. De som har varit kritiska till 

rapmusiken hävdar att genren främjar kontroversiella antisociala budskap som handlar om sex, 

våld och materialism. Detta anses även vara skadligt psykiskt för lyssnaren (Epps & Dixon, 2017; 

Herd, 2009). Harakeh och Ter Bogt (2018) bekräftar att det finns stor kritik i samhället kring att 

gangsterrapen har varit så pass populär, framförallt bland ungdomar de senaste tre decennierna. 

Även de lyfter problematiken att gangsterrapen kan ha en skadlig effekt och inverkan på sina 

lyssnare. De har sett skillnader i att beteenden och attityder förändras, vilket har berott på 

gangsterrapens hänvisning till våld och droger. Herd (2009) belyser att våld, specifikt bland unga, 

har varit ett stort och allvarligt hälsoproblem. Våld som exponeras i media kan associeras med 

aggressivt agerande bland yngre lyssnare. I USA har våld och antisocialt beteende som visats i 

media fått mycket kritik. Kritiken baseras på att lyssnarna tar efter det som artisterna rappar om. 

Däremot upptäcks i en studie av Ballard et al. (1999) att deras hypotes om att raptexter skulle 

uppfattas som mer antisociala eller mer benägna att inspirera till antisociala beteenden inte stöds. 

De som inte har varit kritiska mot genren menar istället att rapmusik främjar budskap som kan 
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tolkas som positiva, där politisk medvetenhet och samhällsengagemang inkluderas (Epps & Dixon, 

2017).  

2.2.2 Tidigare studier kring rapmusikens innebörd i text och video 
I tidigare studier har rapmusik påträffats innehålla teman som är associerade med negativa effekter. 

Forskare har i studier analyserat raptexter och även analyserat innehåll i musikvideos (Pieschl & 

Fegers, 2016; Lager & Densley, 2018; Conrad, Dixon & Zhang, 2009). 

Pieschl och Fegers (2016) undersökte om det var väsentligt om texten i en låt var våldsam och om 

tempot hade betydelse. Studenter fick lyssna på en version av en låt som hade manipulerats genom 

att ord byttes ut i texten och låtens tempo korrigerades. Resultatet visade att våldsamma texter 

ökade aggressivitet och aggressiv inverkan hos studenterna, exempelvis var ilska ett förekommande 

tillstånd. Låtarnas tempo visade däremot ingen ökning av studenternas arousal-nivå, det vill säga 

deras anspänningsnivå. I en studie av Lauger och Densley (2018) analyserades 78 olika rapvideos, 

där de tematiskt analyserade både det visuella i videorna samt raptexterna. Syftet med studien var 

att se hur gängmedlemmar som rappar uttrycker sig i sina texter. Resultatet visade att “violence” 

var det mest dominerande temat i både videos och texter. I genomsnitt kunde de se att det förekom 

16.97 gånger per låt och var det klart största temat. Endast 5 av de 78 låtarna exkluderade 

“violence” i texten. Fler teman som var frekvent förekommande var droger, kvinnor och sex. I en 

studie av Bretthauer, Zimmerman och Banning (2006) analyserades låtar på listan “The Hot 100”, 

där även dessa författare identifierade temana män och makt, objektifiering av kvinnor och sexuellt 

våld. Resultatet i studien uppmärksammade exempelvis att över 18 % av låtarna innehöll en 

objektifiering av kvinnor, där kvinnan betraktas som ett objekt utan inre energi, resurser, behov 

eller önskningar.  

När Conrad et al. (2009) analyserade rapvideos kunde de se att det mest återkommande temat var 

framgångsrika brottslingar som bar vapen samt en trend kring nedvärdering och sexism av kvinnor. 

I studien belyser de hur män i allmänhet framställs mer positivt än kvinnor, där kvinnor ofta har 

undergivna positioner i jämförelse med män. I deras analys upptäcktes att kvinnor var mer benägna 

att framställas som offer. Män upptäcktes däremot vara mer benägna att använda våld. I analysen 

påvisades en hög frekvens av kvinnor som sexualiserades genom att dansa provocerande i 

avslöjande kläder. Kvinnorna agerade underordnade männen och videos visade att vissa 

kroppsdelar framhävdes mer ofta än vad deras hela kropp gjorde. Exempelvis i en video där 

kvinnorna var lättklädda och stod bakom butiksfönster som bitar av “godis”. Detta tema 

definierades som mycket missgynnande för kvinnan.  
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Herd (2009) belyser rapmusikens förändrade bild av våld från 70-talets rap till 90-talets rap. 

Resultatet visade att det har skett en ökad samt bibehållen ökning av våldsnivån i rapmusik. När 

en jämförelse av raplåtar utfördes visade resultatet att raplåtar som nämnde våld ökade från 27 

procent år 1979–1984 till 60 procent år 1994–1997. När en analys av genre genomfördes kunde 

just gangsterrap ses som den genre med störst ökning av våld i låttexterna. Detta har skapat oro 

hos människor över vad som kan komma influeras till skadliga beteenden hos både yngre och äldre 

lyssnare.  

Diamond, Bermundez och Schensual (2006) presenterar i sin studie hur förekommande droger är 

i raptexter. I deras studie påvisas 69 olika raplåtar som på ett eller annat sätt belyser olika beteenden 

i relation till droganvändning mellan åren 1996 och 2003. Studien belyser likaså att rapartisters sätt 

att förmedla låttexter, där innehållet har haft tendenser att influera människor i samhället till 

droger, normaliseras i vardagligt användande. Detta förmedlar positiva meddelanden om att 

hantera eller använda i detta fall ecstasy.  

Epps & Dixon (2017) belyser svårigheten att studera rap, då genren har förändrats mycket över 

tid. Detta har lett till att forskare har haft svårigheter att hålla jämna steg. Trots att rap dök upp 

under 70-talet nådde intresset forskarna först under början av 2000-talet, med anledning av den 

ökning av våld i texter och videos. 

2.2.3 Maskuliniteten som formar våld och utgör makt mot kvinnor 
I en avhandling av Holm (2008) studerades könsordning som ett relationsmönster på samhällelig 

nivå mellan kvinnor och män, där män är överordnade kvinnor. Inom män som grupp finns det 

olika positioner som speglar maskulinitet, där hegemonisk maskulinitet är den dominerande 

maskulinitetsformen. Holm (2008) skildrar verkligheten av hur flickor och pojkar framställs i 

samhället och hur människors syn på kön påverkas. I skolåldern konstateras det att pojkar och 

flickors kön framställs som varandras motsatser. Motsatserna har resulterat i att män och kvinnors 

relation till makt och känslor framställs som könsåtskilda. Allt som människor i samhället relaterar 

till feminint blir motsatsen till vad som anses maskulint. Nordberg (2004) betonar att forskning 

inom maskulinitet och femininitet generellt utgår från att kvinnor är underordnade män, vilket 

innebär att det redan från början finns en ofördelaktig syn på kvinnor. Berggren (2016) belyser att 

kopplingen mellan män och våld har uppmärksammats i feministisk forskning. I synnerhet 

sexualbrott, där män är överrepresenterade som förövare, men även inom våldsbrott. Hearn (1998) 

menar att maskulinitet är kopplat till våld. Detta är följaktligen en central aspekt vid dominans och 

makt som utövas både vid våldsbrott och sexualbrott. Den hegemoniska maskuliniteten synliggör 

Berggren (2016) i en studie, där raptexter inom genren hiphop har analyserats språkligt. Det är 
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sexistiskt språkbruk, där män objektifierar och sexualiserar kvinnan som underordnad mannen. 

Sättet att se ner på någon annan kopplar Berggren (2016) till begreppet makt. Nordberg (2004) 

uppmärksammar att genom den historia som finns och det patriarkala samhälle som fortfarande 

existerar, sker det automatiskt att kvinnor har en lägre maktposition gentemot män. När det har 

pågått under en längre tid övergår det till en normaliserad vardag för kvinnor.  

Maskulinitet har även formats av de normer som samhället har skapat. Normer är de förväntningar 

som samhället har på hur en maskulin person karakteriseras och vad som är knutet till dess könsroll 

(Nordberg, 2004). Holm (2008) karaktäriserar begreppet normer i koppling till popularitet. I 

avhandlingen uppmärksammas att de tillfällen ett gäng killar tenderar att vara populära i sin 

omgivning har de agerat utefter de normativa handlingar som människor kopplar till maskulinitet. 

Dessa normativa handlingar inkluderar bland annat en verbal tuffhet, att språket ska vara hårt samt 

att män kan ge och ta skämt på ett sätt som inte är kopplat till ett feminint agerande. Holm (2008) 

belyser att maskulinitet även är kopplat till sportslig skicklighet, att kroppen ska vara stark, ha 

möjlighet till att slåss och utöva våld. Något som också har påvisat leda till popularitet, förutom 

styrka och sportslig skicklighet, är när personer utstrålar medvetenhet om hur de klär sig, 

exempelvis att det är dyra märken som visar på status. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt beskrivs olika teoretiska utgångspunkter som studien baseras på. Dessa 

utgångspunkter är genus, genus som makt, maskulinitet, hegemoni och makt. 

3.1 Genus  
Giddens (2007) diskuterar faktumet att sociologer skiljer mellan kön och genus, där kön är det 

människan föds med, den biologiska och anatomiska skillnaden mellan kvinnor och män. Genus 

eller könsroll är psykologiska, sociala och kulturella skillnader. Genus är således kopplat till socialt 

konstruerade uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Connell (2008) beskriver att 

genus konstrueras genom interaktion med andra människor, det vill säga genus är en social praktik 

som refererar till vad människor gör.  

3.2 Genus som makt  
Inom sociologin har genusfrågor länge diskuterats. Giddens (2007) belyser skillnaderna mellan 

Durkheim och Marx syn på genusproblematiken. Durkheims syn på könsroller och hur de bildas 

går ut på att sociala könsskillnader i grunden bygger på biologiskt givna skillnader mellan kvinnor 

och män. Skillnader i makt mellan kvinnor och män visas genom att kvinnorna föder barn och har 
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det primära ansvaret för barnets fostran, medan männen är aktiva i det som är mer offentligt, 

exempelvis arbete. Marx menar istället att makt mellan kvinnor och män bygger på andra 

skillnader, främst klasskillnader (Giddens, 2007; Börjesson & Rehn, 2009). Vidare belyser Giddens 

(2007) kvinnorörelsen och feminismen där den manliga dominansen har blivit ifrågasatt. 

Författaren Judith Butler (2007) anser att genus handlar mer om vad människor gör och inte vad 

de är.  Människans kön och sexualitet är enligt Butler (2007) socialt konstruerat, detta främst 

genom språkets konstruktion. Hon belyser att vissa teoretiker styrker tanken att det finns en 

naturlig eller biologisk kvinna som senare omvandlas till en socialt underordnad kvinna. Kvinnor 

måste vara just det män inte är. När män har makten och kvinnan är underordnad, är det kvinnans 

jobb att agera utefter det.  

3.3 Maskulinitet  

Maskulinitet är ett teoretiskt begrepp som innefattar en rad olika betydelser. Det många förknippar 

med maskulinitet är att tänka det motsatta ordet, femininitet. Maskulinitet beskriver hur det 

manliga könet blir normativt i samhället samt samhället och individer skapar för förutfattade 

meningar om maskulinitet. Det första försöket att skapa en samhällsvetenskaplig förståelse om 

maskulinitet kretsade kring att mannen har en viss könsroll, där begreppet roll ska förklara socialt 

beteende (Connell, 2008). 

Connell (2008) skildrar våldet inom begreppet maskulinitet, genom att belysa att statlig makt inte 

är någon teoretisk konstruktion för ungdomar. Makt framställs som en reell verklighet, där 

verkligheten innefattar att poliser är de som har störst makt i samhället. I de fall där polisens makt 

går att kringgå, genom att ungdomar genomför illegala handlingar utan att bli påkomna, har 

ungdomarna uppnått målet och åstadkommer således en högre status och makt i deras umgänge. 

Ungdomarna uppnår även makt över poliser som inte lyckats gripa dem. Det är vanligt att pojkar 

som hamnar i kriminella kretsar lär sig hur de undviker poliser och hur de kan manipulera 

välfärdssystemet genom maskulina normaliserade handlingar, som resulterar i maktinnehav. Dessa 

beteenden uppmärksamgör makt och bevisar för umgängeskretsarna att de inte är några 

“ynkryggar”, utan normativt maskulina. 

Enligt Hearn (2004) kan män i grupp kategoriseras efter hur de beter sig socialt, hur män och 

maskuliniteteten framhävs i grupp, men även hur maskulinintet framhävs hos en enskild man. 

Connell (2008) belyser att många i samhället anser att “sann” maskulinitet identifieras med mäns 

kroppar. Om det inte är de synliga starka musklerna som även Holm (2008) identifierade, är det 

hur män använder sina kroppar och dess kroppsspråk för att uttrycka sin maskulinitet och 

dominans. Connell (2008) beskriver att mannens kropp driver på och styr fysisk handling, bland 
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annat i sexakter. Okontrollerbar lust eller medfödd längtan av våld kan komma att resultera i 

våldtäkt. De maskulina dragen att alltid bestämma och ha makt kan även innebära att mannen är 

den som bestämmer när något ska avslutas i exempelvis sexakter, istället för att ta hänsyn till det 

andra könet. Detta då det tillhör maskulinet att vara den dominanta och ledande aktören.  

Connell (2008) beskriver innebörden av att maskulinitet inte bara präglas på individnivå, utan 

maskulinitet benämns likaså i koppling till kollektiv praktik. Att bilda en grupp och tillhöra en 

grupp där det maskulina är dominant, kan resultera i att grupper av män ställer sig mot varandra. 

I en studie belyser Connell (2008) den dominerande maskuliniteten, som har påvisat våldsamhet, 

slagsmål och machoattityder. Detta har inneburit hårda fasader och attityder där inga känslor får 

synliggöras. Vem som har makt har visat sig viktigt för grupper att klargöra.  

Connell (2008) uppmärksammar att begreppet maskulinitet har en koppling till att vissa män anser 

det vara häftigt att leva fort och dö ung. Det bevisar att livet har levts tillräckligt maskulint, där 

inga begränsningar och rädslor existerar. Det handlar om att våga dö en manlig död, vilket innebär 

att dö en ärbar död i strid. Allt som inte representerar det maskulina beteendet anses feminint. 

Feminint beteende har lägre status än det maskulina beteendet, då maskulinitet i alla tider har 

kopplats till makt och hierarki. Detta är en anledning till att uppmärksamma hur gangsterraparna 

beskriver och framhäver maskulinitet i deras låttexter, då det kan påverka åhörarna i samhället.  

3.4 Hegemoni 
Uttrycken för manlighet och kvinnlighet finns uppbyggd i en genushierarki med den centrala 

premissen: mäns dominans över kvinnor (Giddens, 2007; Connell, 2008). Högst upp i hierarkin 

finns hegemonisk manlighet. Den hegemoniska manligheten dominerar över alla andra 

manligheter och kvinnligheter i samhället (Connell, 2008). Denna hegemoni utformas och 

vidmakthålls via exempelvis massmedia, och förknippas med heterosexualitet, makt, kraft och 

fysisk styrka (Donaldson, 1993). Hegemonisk kommer från begreppet hegemoni, vilket betyder 

“den sociala dominans en viss grupp utövar, inte genom fysisk överlägsenhet utan via en kulturell 

dynamik som omfattar både privatliv och andra sociala sfärer” (Giddens, 2007, s. 375). Hegemoni 

handlar om att vinna makt och bilda sociala grupper. Det är viktigt att klassen högst upp i hierarkin 

fastställer och upprätthåller sin dominans i samhället (Connell, 2008; Donaldson, 1993). Börjesson 

och Rehn (2009) beskriver hegemoni med en dominans som inte är uppenbar. Kontrollen innebär 

istället att en högt uppsatt grupp försöker få sina intressen att framstå som allmänna och sätta 

dominansen i system, där deras egna intressen alltid blir sedda. Lägre grupper kommer således ta 

till sig dessa intressen likt de vore självklara.  
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Donaldson (1993) beskriver ett grundläggande element i hegemonisk manlighet, vilket är att 

kvinnor är potentiella sexuella föremål för män. Kvinnor ger heterosexuella män sexuell validering, 

och män tävlar mot varandra för detta. Giddens (2007) beskriver “framhävd kvinnlighet” som en 

form av femininitet inriktad på att tillgodose männens intressen och begär samt att den 

kännetecknas av följsamhet. Denna femininet förknippas bland unga kvinnor med sexuell 

mottaglighet.  

Bilder av den framhävda femininiteten har en stor plats i media. Den hegemoniska manligheten 

karaktäriseras av den sexuella objektifieringen av kvinnor, men även betydelsen av känslomässig 

avskiljning. När känslomässig avskiljning eller återhållsamhet tillämpas, håller männen tillbaka 

känslor. Detta för att behålla kontrollen. Att uttrycka sina känslor är att avslöja svagheter och 

sårbarheter, vilket går emot principerna för hegemonisk manlighet (Bird, 1996).  

3.5 Makt 
Maskulinitet och hegemoni är två begrepp kopplade till varandra, tillika makt. Det finns enligt 

Börjesson och Rehn (2009) i generella drag tre saker som ger makt: samhällsposition, pengar och 

expertis. Samhällsposition innebär att personer kan få makt genom att ha sociala kontakter som 

säkerställer personens plats i en högre rangordning i samhället. Exempelvis en VD kan ha makt 

genom en hög position och ett stort nätverk. En person kan även få makt genom att antingen 

födas in i rätt familj, eller genom att göra en klassresa och hamna högre upp i samhället. Makt 

kommer också genom att en person har mycket pengar. Börjesson och Rehn (2009) beskriver att 

inom populärkulturen finns en viss fantasi om makt. Den innebär att en person som inte tillhör 

samhällets toppskikt ändå kan utöva makt genom att införskaffa sig pengar. Expertis innebär att 

personer kan få makt på grund av sin titel, exempelvis läkare eller professor.  

Sammanfattningsvis kopplas de teoretiska utgångspunkterna genus, maskulinitet, hegemoni och 

makt till studiens syfte och frågeställningar. Genus och makt kopplat till maskulinitet kan påvisa 

de genusskillnader och objektifieringar som kvinnor utsätts för. Detta anses relevant att studera 

med anledning av att negativa beteenden gentemot kvinnor, kopplat till våld och droger kan 

komma att utvecklas av populationen som influeras av gangsterrapmusiken.  
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4. Metod 
Denna studie är av kvalitativt slag och innefattar en induktiv som deduktiv ansats. En deduktiv 

ansats innebär att forskaren deducerar hypoteser utifrån vad forskaren redan vet inom ett visst 

område. Det är således hypoteserna som styr datainsamlingen. Vid en induktiv ansats är teorin 

resultatet av en forskningsinsats, det vill säga forskaren drar generaliserbara slutsatser utifrån de 

observationer forskaren har gjort (Bryman, 2018). I denna studie fanns en förkunskap om att 

gangsterrapen innehåller skildringar om olika kriminella handlingar, exempelvis narkotika och 

vapen.  

4.1 Datainsamling  
Datainsamlingens tillvägagångssätt bestod av insamling av gangsterraplåtar som befunnit sig på 

P3s DigiLista mellan åren 2018 och mars 2020. DigiListan är en lista som redovisar de låtar som 

har laddats ner flest gånger i Sverige den senaste veckan. Listan inkluderar också strömmad musik. 

Listan speglar konsumtionen från hela landet (Sveriges radio, 2020). På DigiListan visas vilken 

placering låten har, från plats 1 till 60, samt hur många veckor den har befunnit sig på listan. Varje 

vecka från 2017 till 2020 söktes igenom, men det framkom att gangsterrapen växte fram under 

våren 2018. Från våren 2018 undersöktes vilka låtar som hade befunnit sig på DigiListan och de 

24 låtarna som valdes ut hade befunnit sig på listan under minst 10 veckor samt hade en hög 

placering.  

Datainsamlingen fortsatte sedan med att inhämta texter från de utvalda låtarna. De hämtades från 

azlyrics.com, med undantag för en låttext som hämtades från genius.com. Främst var det 

låttexterna som utgjorde grunden för studien, men i analysarbetet ingick även att lyssna till låtarna, 

då det fanns en del ljudeffekter som kunde ha betydelse för de tolkningar som gjordes. Dessa 

ljudeffekter gick inte alltid att urskilja i låttexterna, därför kompletterades låttexterna med 

musiktjänsten Spotify (2020) som verktyg. Ett exempel på en förekommande ljudeffekt i 

uppspelning av flertalet låtar – men som inte alltid var utskriven i texten – var olika vapenljud. 

Genom att både lyssna och läsa texten samtidigt gav det tydlighet var betoningar hamnade i texten. 

Ljud från dessa vapen kunde förstås istället för att enbart läsas på papper. Ljudet bidrog dessutom 

till en högre dimension i resultatet. Detta lyfte vissa ord och semantiken fick en annan betydelse, 

vilket bidrog till ytterligare en förståelse när analysen och tolkningen av texterna genomfördes.  
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4.2 Urval  
Vid studiens urval tillämpades till en början ett målstyrt urval (Bryman, 2018) där låtar valdes ut 

med relevans till forskningsfrågor som formulerats, där fokuset rörde just genren gangsterrap.  

I tabellen nedan redovisas de 24 analyserade låtarna. Låtarna står i bokstavsordning efter artisten 

som framför låten. Tabellen urskiljer också de årtal när låtarna är utgivna. 

Tabell 1: De utvalda gangsterraplåtarna 

Artist Låttitel Låtens utgivningsår Låtnummer 

1.Cuz, Einár, Dree Low Akta Mannen (Remix) 2018 Låt 1 

1.Cuz & Greekazo FÖRSENT 2019 Låt 2 

1.Cuz Postnord 2020 Låt 3 

Aden x Asme Starta vågen 2019 Låt 4 

Ant Wan Kall 2019 Låt 5 

Dree Low ft. Einár Dag Hammarskjöld 2019 Låt 6 

Dree Low  MANGO LASSI 2020 Låt 7 

Dree Low PIPPI 2019 Låt 8 

Dree Low & Yasin XO 2019 Låt 9 

Einár F Mitt X 2019 Låt 10 

Einár Första klass 2019 Låt 11 

Einár Katten i trakten 2019 Låt 12 

Einár Nu vi skiner 2019 Låt 13 

Einár Rör mig 2019 Låt 14 

Einár & Macky TESLA 2019 Låt 15 

Greekazo Apoteket 2019 Låt 16 

Greekazo HotSpot 2019 Låt 17 

Greekazo ft. Dree Low ICE CREAM 2020 Låt 18 

Z.E 74 Bars 2019 Låt 19 

Z.E Boomerang 2019 Låt 20 

Z.E, Nigma & Thrife KLICK 2019 Låt 21 

Z.E GFLOW 2019 Låt 22 

Z.E Positiv 2018 Låt 23  

Z.E TWERK PÅ EN BENZ 2019 Låt 24 

 

Studien hade idén att till en början utgå från flera olika rapartister, men efter att ha studerat vilka 

låtar som hade varit på DigiListan mellan år 2018 och idag upptäcktes det att många rapartister 



- 12 - 
 

hade flera av sina låtar på listan, ibland flera låtar från samma album. Detta innebar att strategin 

vid urvalet fick en annan riktning och istället för att fokusera på att få in så många olika artister 

som möjligt blev fokus istället att samla data från de låttexter som har nått ut till flest i 

populationen. Det vill säga, de låtar som har toppat listorna för flest lyssningar, flest veckor.  

Från början fanns idén att inkludera både internationell och nationell musik, detta för att nå en 

större spridning på urvalet. Det som konstaterades efter att ha studerat vad svenskar lyssnar mest 

på visade det sig att internationell rap inte nådde topplistorna i samma utsträckning. Därför har 

studien enbart baserats på svenska rapartister. Det är dessa artister som kan antas influera och 

intressera i större utsträckning än internationell rap, då studiens fokus är att se till den musiken 

som berör flest personer i Sverige. Studiens urval blev ett kriteriestyrt urval (Bryman, 2018) där 

enheter valdes ut som uppfyllde ett eller annat kriterium, i denna studie var kriteriet att urvalet 

skulle vara genren gangsterrap på DigiListan. Ett beslut togs att utesluta raplåtar framförda av 

kvinnor. Detta då det inte fanns tillräckligt med data att analysera utifrån svenska kvinnliga 

rapartister.  

4.3 Analys av data 
I denna studie har en tematisk innehållsanalys tillämpats. En tematisk analys karaktäriseras av olika 

teman (Bryman, 2018). Ett tema kan vara något som är kopplat till forskningens syfte och 

frågeställningar samt bygger på koder som identifierats, i detta fall identifierade från låttexter. En 

innehållsanalys är ett sökande efter bakomliggande teman i materialet som analyseras (Bryman, 

2018). 

För att hitta de teman som Bryman (2018) beskriver är grunden i en tematisk innehållsanalys 

genomfördes en analysgenomgång av låttexterna för att förstå kontexten av varje enskild låt. 

Därefter sammanfattades det mest generella i varje låt för att sedan identifiera teman. Vid sökande 

efter teman letades främst efter repetitioner, teman som återkom gång på gång, exempelvis vapen 

och olika sorters narkotika. Det letades även efter lokala uttryck som användes på ovanliga sätt, 

exempelvis slangord som “chokolata” (hasch) och “jettat” (när något är på topp). För att förstå 

vad dessa slangord betydde användes olika lexikon på internet, exempelvis slangopedia.se (2020). 

Det letades efter likheter och skillnader hur artisterna rappade om ett tema på olika sätt, exempelvis 

hur de olika artisterna rappade om kvinnor. För att förstå om låtarna romantiserade eller 

uppmuntrade till exempelvis vapen och narkotika användes hela låten och dess kontext, inte bara 

enskilda meningar. Vissa låttexter visade sig ge en större förståelse av artisternas budskap när hela 

texten analyserades. Detta kompletterades även med att lyssna på låten och analysera texten 



- 13 - 
 

samtidigt. Vid fåtal tillfällen användes låtens musikvideo för att styrka det som inte gick att utläsa 

i texterna.  

För att få ett djup i analysen användes även en språklig analys, där semantiken fick en betydelse 

för att uppmärksamma hur meningarna var uppbyggda och vad artisterna förmedlade. Exempelvis 

studerades personliga pronomen och hur dessa kunde påverka och influera lyssnaren genom en 

uppmuntran, romantisering eller normalisering. Gustafsson (2013) redogör i sin avhandling 

pronomens betydelse, och att Jag och Vi konsekvent förekommer i mer positiva sammanhang än 

han, hon, Ni och dem. Positiva sammanhang innefattar tillfällen där något ska lyftas med anledning 

av att något gynnsamt har inträffat. Negativa sammanhang beskriver tillfällen där någon anses som 

fiende eller befinner sig i en underordnad maktposition, personer som ska nedvärderas och ta 

skulden för negativa konsekvenser. Det som beskrivs positivt vill människor eftersträva mer än 

det som beskrivs negativt, då negativa upplevelser inte gynnar människan på samma sätt som 

positiva. Därav betraktas personliga pronomen vara relevant.   

Crystal (2003) beskriver begreppet semiotik som betydelselära, det vill säga hur meningar bildas 

och vad de faktiskt har för betydelse för kontexten. Bryman (2018) definierar det som läran av 

tecken. I studien har semantiken använts som ett språkligt verktyg för att förstå vad låttexternas 

meningar och uppbyggnad har för betydelse, vad som faktiskt förmedlas i gangsterrapen. Det som 

också förklaras som en viktig utgångspunkt varför semiotiken har en betydande roll i 

meningsuppbyggnad är då olika begrepp kan tillhöra olika kategorier. Semiotiken är ett betydande 

verktyg i den språkliga analysen, detta på grund av att semiotiken avslöjar vad som döljer sig i 

meningars uppbyggnad, vad de faktiskt betyder och vad som vill förmedlas. Signifianten (NE, u.å.) 

som står för det betecknade i meningen, används som språkligt verktyg för att peka ut det 

bakomliggande i meningen. I studien har detta inneburit ett hjälpmedel för att se om det finns en 

underliggande uppmuntran, romantisering eller objektifiering i raptexterna. Några av låttexterna 

förmedlade liknelser och för att förstå dem användes termen teckenfunktion för att förstå 

objektets funktion, låtens kontext. Semiotikens styrka är att den uppmanar till att se bortom det 

som är självklart (Bryman, 2018). Detta gav möjlighet till att nå ett djup i den språkliga analysen. 

Exempelvis maskulinitet är ett tecken, vilket står för både hegemoni, genus och beteende. Likaså i 

denna studie kan kvinnor objektifieras på varierande sätt och därför har semiotiken varit ett 

betydande verktyg i studien. Genomförandet av en tematisk innehållsanalys var betydande för att 

förstå hur droger och vapen romantiseras och uppmuntras i koppling till maskulinitet och 

hegemoni.  
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4.4 Etiska ställningstaganden   
Bryman (2018) belyser fyra grundläggande etiska principer som gäller för forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om syftet för 

undersökningen. Berörda personer ska informeras om att deltagandet är frivilligt och deras rätt att 

hoppa av undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter ska 

behandlas med konfidentialitet samt att personuppgifter ska förvaras där obehöriga inte kan 

komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som har samlats in om enskilda personer 

enbart får användas för forskningens ändamål (Bryman, 2018). I denna studie uppfylldes inte dessa 

fyra krav, då datainsamlingen har varit låttexter som publicerats online. Inga personer har således 

behövt informeras och inga personer har deltagit i undersökningen. Då inga personer deltagit i 

undersökningen kan inte heller konfidentialitetskravet eller nyttjandekravet uppfyllas.  

Det fanns en medvetenhet kring att exempelvis intervjuer inte fick genomföras på personer under 

18 år. En aspekt som därför diskuterades var huruvida det skulle vara etiskt rätt att välja ett ämne 

där många av artisterna är under 18 år. Anledningen till att detta beslut ändå togs är på grund av 

att majoriteten av artisterna som befann sig i toppen av DigiListan är under 18 år, men även då 

denna studie inte avslöjar någonting som inte redan finns tillgängligt. Alla låtar som är utvalda 

spelas på radio och alla låttexter är hämtade från offentliga webbplatser.  

4.5 Kriterier för tillförlitlighet  
Inom kvalitativ forskning finns delkriterier för tillförlitlighet. Nedan beskrivs denna studies 

trovärdighet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera.  

Trovärdighet innebär att en trovärdighet av resultaten i studien skapas. Det är av vikt att studien 

utförs i enlighet med reglerna som är uppsatta för studien. Om det har deltagit personer i studien 

(exempelvis intervjupersoner) måste resultaten rapporteras till personerna. Detta för att 

intervjupersonerna ska ha möjlighet att bekräfta att forskaren har fått rätt uppfattning om deras 

verklighet (Bryman, 2018). I denna studie har inga personer blivit berörda, utan datainsamlingen 

har bestått av offentliga låttexter. Däremot har en trovärdighet av resultaten försökts skapas genom 

att studien utförts i enlighet med regler som sattes upp, exempelvis att bara använda 

gangsterraplåtar som har haft höga placeringar på DigiListan.  

Pålitlighet innebär att forskaren säkerställer att en fullständig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen skapas samt att ett granskande synsätt ska tillämpas av forskaren. Efter detta 

kan kollegor agera granskare och bedöma kvaliteten på hur exempelvis forskningsfrågor har valts 
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och tillämpats i studien (Bryman, 2018). I denna studie har ett granskande synsätt tillämpats under 

alla faser av studien. Ett kritiskt förhållningssätt till valet av teorier har beaktats, där fokuset från 

start var tänkt att innefatta mer kring ungdomsbrottslighet, men efter analysen av låttexter ändrade 

studien riktning till att innefatta mer kring maktperspektiv och maskulinitet. I studien har 

handledare agerat granskare, vilket har underlättat processen när personer utifrån har sett studiens 

olika faser med andra glasögon. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren vill och försöker säkerställa att hen har 

agerat i god tro. Detta innebär att det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet har försökt 

påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning med sina personliga värderingar 

(Bryman, 2018). I denna studie har personliga värderingar inte medvetet påverkat utförandet av 

undersökningen, men däremot har tolkningar gjorts i resultatanalysen. Tolkningarna av låttexterna 

kan ha kommit att se annorlunda ut beroende på vem som hade tolkat materialet. En förförståelse 

förekom av att låtarna skulle uppmuntra och försköna våld och droganvändning. Denna 

förförståelse grundades i att en del av låtarna redan hade uppmärksammats och avlyssnats sedan 

tidigare via radio och internet.  

 

5. Resultat 
I resultatet redovisas sex olika teman som återkommer i raptexterna. De rubriceras normalisering av 

droger, objektifiering av kvinnor, vapen som en maskulin leksak som genererar makt, kändisskap och pengar ger 

makt, vänner och fiender - maktrelationers betydelse samt en romantisering av det hårda livet. 

Sammanfattningsvis har de ovanstående rubrikerna en koppling till varandra. Droger och vapen 

är de två temana som förekommer flest gånger i låttexterna, där uppmuntring, normalisering och 

romantisering framträder. I kategorierna kändisskap och pengar, vänner och fiender, samt 

romantisering av det hårda livet framträds artisternas livsstil i relation till samhället. Dessa teman 

har dominerande koppling till makt och maskulinitet.  

5.1 Normalisering av droger 
Droger är ett tema som återkommer i samtliga låttexter. Mestadels handlar texterna om droger 

som artisterna själva använder eller hur de använder droger i grupp. När det inte handlar om deras 

egen användning kan försäljning eller producering av droger förekomma. Artisterna använder 

slanguttryck för droger, exempelvis Dree Low använder “abiat”, “zattla”, “ganja”, “ladd” och 

“jara”. 
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I en av Z.Es låtar rappar han att weed och sex är ren terapi och att knuffen som adrenalinet ger 

honom gör att han agerar dumt om han stöter på en fiende. Något som också förekommer i flertal 

låtar är att droger används för att glömma problem, komma bort från verkligheten eller för att 

tjäna pengar: “Vi föddes utan skeden, van med dåliga beskeden, röker på tills ja blir stekt. Glömmer 

bort mina problem, klarar inte av ett kneg, ADHD ADD” (Låt 23). När artisten rappar om dagligt 

användande av droger normaliseras droganvändandet. Det romantiseras genom en 

sammankoppling av ord som terapi, vilket speglar lugn, trygghet och avkoppling. Det förskönas 

som något legalt när de rappar öppet om det. Holm (2008) karaktäriserar begreppet tuffhet som 

är en viktig del i det maskulina uttrycket. Det uppmärksammas i Z.Es uttryck att de föddes utan 

skeden och röker på tills de är helt borta. De rappar ingenting om känslor eller oro. Den hårda 

fasaden som maskulinitet präglas av klargörs i ordvalet. Samtidigt som weed används som terapi 

påverkar det också hans möjlighet att kunna arbeta: “Glömmer bort mina problem, klarar inte av 

kneg” (Låt 23) visar en koppling till att rökning bidrar till att han inte kan arbeta, men det finns 

ingenting i semantiken som tyder på att det är tråkigt, negativt eller problematiskt att vara utan 

arbete.  

Drogerna förskönas även när Z.E beskriver att han tjänar pengar på droger, då han säljer drogerna 

från sitt bagage i bilen. Försköningen får en betydelse i semantiken (Crystal, 2003) då användandet 

av droger har en koppling till maskulint beteende, när artisten aktivt valt att utesluta upplysandet 

av illegal droganvändning. Droger förknippas därför med något som är okej och sättet att rappa 

om droger får en normalisering och försköning. Att normalisera och försköna droganvändandet 

beskriver Sato (2004) som ett försök till att höja det symboliska värdet i drogerna. Artisterna som 

framhäver de positiva dimensionerna av droganvändandet bidrar även till en positiv betingning av 

deras beteende till lyssnarna.   

Greekazo är en artist som rappar om droger på ett frispråkigt sätt, där tydliga beskrivningar av 

vilken slags narkotika han menar förekommer, samt en beskrivning av styrkan på narkotikan. Detta 

kan ses i citatet nedan:  

Min bror sitter på fullt med sticks som en kaktus. Kokainet häver, väcker upp dig som en kalldusch 

[...] fett starkt hasch, du kan åka på en halsfluss [...] stashet gick i puberteten, den blev thick [...] 

och oj, det luktar bränt, huh, vem blev smoked? Mannen som en sportman, kokainet den är strong. 

(1.Cuz och Greekazo, FÖRSENT, Låt 2, azlyrics.com) 

I enbart detta citat förekommer narkotika ett antal gånger: “sticks”, kokainet, hasch och “stashet”. 

Artisten döljer inte att han och hans bröder innehar olika slags narkotika. I texten rappar han till 

lyssnaren, han använder Dig och Du och beskriver vad som kommer hända med dig när du tar 
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drogerna. Hans val att rappa till lyssnaren gör att lyssnaren kan bli influerad och uppmuntrad till 

att ta droger, då detta kan förväntas när Greekazo rappar till just Dig och inte generellt.  

I Greekazos låt använder han emellanåt uttrycket bror, vid andra tillfällen mannen. Han rappar om 

sina bröder som kungar och att de har starka varor. Han beskriver vilka som dominerar, vilket han 

menar är han och hans bröder. I refrängen i låten “Försent” rappar 1.Cuz: “Du, du vill va på min 

nivå, du vill rida Kazos våg. Försent, tåget har redan åkt” (Låt 2). 1.Cuz menar att Kazo är 

Greekazo, och att folk vill rida på hans våg, det vill säga ta del av hans framgångar. De rappar om 

att det är dem som sitter på makten i staden och innehar den bästa narkotikan. Greekazo och 

1.Cuz kan ses som högst upp i genushierarkin med anledning av att den hegemoniska manligheten 

dominerar över alla andra manligheter och kvinnligheter i samhället, och förknippas med makt 

(Connell, 2008). Artisterna är heterosexuella män, som enligt den hegemoniska manligheten är i 

högre rang än homosexuella män (Börjesson & Rehn, 2009). Artisterna besitter även makt, då 

innehavandet av narkotika genererar pengar. Denna makt förekommer således i rappen i form av 

artisternas uttryck om olika sorters narkotika, följt av uttrycket att andra vill vara på deras nivå. 

Greekazo rappar i en annan låt att han är det nya apoteket, att apoteket har fått konkurrens. Han 

rappar om hur bra hans narkotika är i jämförelse med vad som finns på apoteket idag: “vi har 

växtodling som fucking plantaget [...] ni kan vara svenskar, haschet gör er asiater” (Låt 16) är två 

citat från låttexten. I låten beskrivs att han odlar stora mängder narkotika och vad narkotikan 

kommer att göra med den som röker. När Greekazo jämför sina varor med apotekets varor 

normaliseras narkotikan. Detta då han beskriver sina produkter som bättre och starkare än 

apotekets varor, och även då hans varor är illegala och apotekets varor är legala om de tas enligt 

ordination. Greekazos varor kräver inget recept eller legitimering. Det enda viktiga är att 

personerna betalar för sina varor. Det blir således lika normalt att handla varor på apoteket som 

att handla varor hos Greekazo. Gustafsson (2013) beskriver att Jag och Vi framkommer i positiva 

sammanhang. I Greekazos låt om apoteket använder han Jag och Vi när han säljer in sina varor 

för lyssnaren. Detta kan tolkas att försäljningen framställs som något positivt.  

Temat droger framhävs i ytterligare en låt av Greekazo:  

Pungade dundervaror i en zip bag, click clack. Shout out bitch, I blow your shit back (Bap, bap). 

Vill du bli klippt? Jag är barber (Ching, ching, ching). Jämföra stash? Min är larger. Vill du ha ladd? 

Jag är charger. Vi lever i en fet fucking film, som de’ är Marvel. Nokian har epelepsi, den vibrerar 

som en app. Du raderas, hämta cash. Inkassera, går till centan och parkera, investera. Bunt med 

röda lappar (Cash, cash, cash, cash). (Greekazo, HotSpot, Låt 17, azlyrics.com) 
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Greekazo beskriver stegvis hur drogförsäljningen går till och att du som köper drogerna kommer 

att vara anonym. Han rappar om sina dundervaror och hur hans “stash” är större. Han frågar om 

Du vill ha ladd (slang för kokain). Han beskriver sedan att “du raderas” vilket innebär att efter 

affären finns ingen kontakt kvar. Därefter går han till centan (centrum) där han investerar och får 

sin bunt med “röda lappar” (tusenlappar). Vidare i texten skildras en uppmuntran och 

romantisering av narkotika: “do you want to smoke? Vill du ha röken? [...] dunder chocolata, det 

är cok gott” (Låt 17), där chokladen betyder hasch och att chokladen är god. En uppmuntran 

framhävs då Greekazo även i detta fall rappar till lyssnaren. Romantiseringen, där artisten beskriver 

hur gott det är, kan göra att lyssnaren blir intresserad av att prova droger. Att byta ut hasch till 

choklad kan också ses som en romantisering då choklad förknippas med något som är sött och 

som äts av människor i alla åldrar.   

Artisterna rappar ofta om “aina”, slang för polisen:  

Aina skickar agent, de tror James Bond. Mannen, oppsen har mens, de behöver tampong. [...] Aina 

sätter på blå för jag sitter på vitt. Svär du ska lyssna om min broder säger “sitt”. Mannen ring 

ambulansen, mina varor, dem är sick (sick, sick). (1.Cuz och Greekazo, Försent, Låt 2, azlyrics.com) 

Greekazo rappar att polisen sätter på blåljus för att han har “vitt” (kokain). Trots detta beskriver 

han ett fortsatt användande av narkotika och ingen rädsla för polisen. Detta kan ibland förstås som 

ett förlöjligande av polisen. Artisten beskriver i flertal texter att polisen har span, men att det inte 

berör honom. Han framhäver istället i låttexterna sin narkotika som finns i olika varianter och 

styrkor. Greekazos texter i denna studie innehåller sammanfattningsvis samma sak, det vill säga 

stora mängder narkotika och ett medvetande – men en nonchalans – gentemot polisen. Detta kan 

bero på att artisten besitter makt i form av pengar, men även makt i form av en hög 

samhällsposition och ett stort nätverk. Greekazo (de andra artisterna likaså) har som Börjesson 

och Rehn (2009) beskriver sociala kontakter som säkerställer deras höga position i samhället. De 

är kända artister som spelas på radion, uppträder på festivaler och producerar låtar tillsammans. I 

flertal låtar på DigiListan gästar artisterna varandras låtar. Greekazo rappar en låt med 1.Cuz, som 

gästar en låt med Einár, som i sin tur skriver en låt med Dree Low. Tillsammans bibehåller och 

säkerställer de sin höga samhällsposition på grund av deras sociala kontakter. 

Ytterligare en artist som rappar frispråkigt kring användandet av droger är Ant Wan: 

Mamma, I'm a drug dealer, marijuana, kokaina. Vi tar liv som Toto Riina. Vi röker och vi leanar. 

Livet gjort mig kall, det var längesen jag grina” [...] Växte upp i helvetet, de klart jag blivit ond ah. 

(Kall, Ant Wan, Låt 5, azlyrics.com) 
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I citatet beskrivs döden på ett förskönande sätt, genom att Ant Wan framhäver kylan han känner 

av livets händelser. Skulden Ant Wan lägger på sin uppväxt menar han är anledningen till att han 

idag har blivit ond. Sättet artisten väljer att framställa hur han röker, säljer droger och hur det 

resulterar till att han dödar folk likt Toto Riina är maskulint förmedlat. Detta blir maskulint 

förmedlat då det beskrivs utan känslor och värderingar. Citatet kan kopplas till de förväntningar 

Ant Wan har genom de genusroller som finns i samhället (Giddens, 2007). Genusroller är något 

som människor växer upp med från dagen de föds. Det stereotypa som säger att killar och män 

inte ska visa känslor speglar sig i Ant Wans uttryck. Livet har gjort honom kall och han binder 

samman de orden med “det var längesen jag grina” (Låt 5), som beskriver att han kan ha byggt 

upp en fasad som är avtrubbad när han tar andras liv. Giddens (2007) menar att dessa genusroller 

inte skulle “tillåta” en man att gråta för det skulle förstöra den maskulina bilden samhället har av 

honom.  

Aden och Asme är två artister som rappar följande: 

Dricker lila, röker brunt, har din brud på huk (yeah, yeah) 

Och hon vill att vi ska ut, tror på lyx, hon är psyk (yeah, yeah) 

Lacking gunnen den är spesh', penetrerar din väst (brr, brr) 

Vi starta vågen, vi är bäst, bäst I test, vi är spesh', yeah, yeah. (Starta vågen, Aden x Asme, Låt 4, 

genius.com) 

Lila är hostmedicin med morfinpreparat som blandas med läsk och andra läkemedel, vilket 

kombineras med att röka brunt (hasch). De använder Vi-form där de beskriver sig själva och när 

de beklagar sig om polisen använder de Dem. Det blir en tydlig skildring av “Vi och Dem” i låten. 

Det finns likheter i texten i jämförelse med Greekazos låt “Försent”, där han rappar om att folk 

vill vara på hans nivå. Aden och Asme rappar istället om deras nystartade våg. Vågen syftar till 

gangsterrapen och deras karriär, men låten bygger på referenser till droger. Börjesson och Rehn 

(2009) beskriver att inom populärkulturen finns en fantasi om makt som innebär att en person 

som inte tillhör samhällets toppskikt ändå kan utöva makt, detta genom att skaffa sig pengar. Aden 

och Asme har tidigare inte befunnit sig i samhällets toppskikt, men de har blivit kända, vunnit 

priser samt tjänat pengar. De sitter således ändå på makt med anledning av deras framgångar som 

genererar pengar. 

Pengar ger artisterna möjligheten att fortsätta sin “våg” och att rappa om droger, vilket kan påverka 

lyssnaren. Exempelvis uppmärksammades drogen “lila” eller “lean” under samma år som denna 

låt släpptes (Polisen, 2019). Drogen har visat sig vara populär hos ungdomar under 18 år. Den 

beskrivs som riskfylld och livshotande. Även om Aden och Asme inte direkt uppmuntrar lyssnaren 
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att använda drogen, rappar de ändå om hur deras nystartade våg har gjort dem kända. Det blir 

sålunda indirekt en uppmuntran. Om en person vill följa med på den “nystartade vågen” kan dessa 

droger förekomma, då de tillhör vågen. 

5.2 Objektifiering av kvinnor 
Kvinnor benämns i majoriteten av låtarna. I de flesta låtar rappar artisterna om kvinnor på ett 

sexistiskt och nedvärderande sätt. Några exempel är när Dree Low och Einár rappar “fuck och 

strula med brudar, hon får suga på kuken [...] i sviten vi hämtar upp horor” (Låt 1). Aden och 

Asme rappar “har din brud på huk [...] hon är psyk” (Låt 4). Z.E rappar ”knullade henne på soffan 

och sarra på hennes kofta” (Låt 22). I en annan låt rappar han “hon skakar gutt med sin vän. 

Utländsk eller svensk. Ingen gräns ingen spärr, twerk på en Benz” (Låt 24). 1.Cuz rappar ”har en 

orre nere suger” (Låt 3). Einár rappar ”nya guzzen hon är bad, men det bara för å smash” (Låt 10), 

där smash betyder att han ska ha sex med henne. 

Artisten Dree Low rappar på ett nedvärderande och objektifierande sätt, exempelvis: “Hon sög 

mig nyss på dicken, sen gav hon dig en kyss” (Låt 8). Dree Low objektifierar kvinnan som en 

person som går till flera killar samtidigt. Den framhävda kvinnligheten skildras, femininitet som är 

inriktad på att tillgodose mäns intressen och begär, samt kännetecknas av följsamhet och sexuell 

mottaglighet (Giddens, 2007). I citaten ovan finns ingen beskrivning om kvinnans känslor i 

situationerna. Kvinnan är där för att tillgodose männens begär och att kvinnan inte får någon talan 

visar på hennes följsamhet. Den sexuella mottagligheten ses också i texterna och för att förstå detta 

tydligare har texterna kompletterats med musikvideos. Det har visat sig uppenbart hur kvinnorna 

framställs vara objekt för männens njutning genom att dansa lättklätt, närbilder på vissa 

kroppsdelar som exempelvis rumpa och bröst samt männens betraktande och uppskattande blickar 

på kvinnorna. Conrad et al. (2009) uppmärksammade en ökning gällande nedvärdering och sexism 

av kvinnor, där kvinnornas kroppsdelar framhävdes i avslöjande kläder, vilket också visat sig 

vanligt förekommande i videos från låtarna i denna studie.  

Butler (2007) belyser att vissa teoretiker styrker tanken att det finns en naturlig eller biologisk 

kvinna som senare omvandlas till en socialt underordnad kvinna. Att det redan ligger i människors 

natur att kvinnan så småningom blir socialt underordnad gör att texter om kvinnan som 

underordnad på ett sätt normaliseras - för att kvinnans position redan är underordnad. Vidare 

skriver Butler (2007) att kvinnor måste vara (uppträda som om de vore) just det män inte är. När 

män har makten och kvinnan är underordnad, är det kvinnors jobb att agera utefter det. I citaten 

ovan skildras vad kvinnorna gör, vilket är motsats till vad mänen gör. Att en kvinna twerkar på en 
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bil skulle i generella drag enligt Butler (2007) kunna ses som något kvinnan gör främst för att hon 

underordnad, men även för att hon uppträder i motsats till männen.  

Trots en majoritet av låtar där kvinnor objektifieras finns det nyanser på vilka sätt de benämns och 

objektifieras. Det finns låtar där kvinnor benämns mer respektfullt. Einár rappar om en kvinna på 

ett sätt som indikerar att han tycker om henne, då han hyllar denna kvinna på flera olika sätt: 

Shu katt, baby, fuck och vara singel. Du vet jag svarar baby, varje gång det ringer. Boka första klass 

sen vi försvinner till något land där jag kan sätta på dig ringen [...] du är one in a mill och det där 

sexet som vi hade, kan vi ha en gång till [...] du är chill men i sängen, baby, du är helt vild [...] baby 

jag är het men med dig blir jag hetare, det bara du och jag som vet [...] baby, fuck dom andra, det 

är dig jag tänker på. Du och jag tillsammans baby. (Einár, Första klass, Låt 11, azlyrics.com) 

I en annan låt av Einár rappar han om en kvinna på följande vis: 

Hon e katten i trakten hon lyser upp hela natten. De ett plus ett hon kan matten hon inte fin hon 

e vacker [...] det finns inga andra baby de finns inget stopp, nej [...] hon har fått benim att fastna 

svär då hon har fått mig [...] hon e inte hära för nån fame hon e hära för vår grej[...] hon å dom e 

inte same svär att jag e fast i dig. Hon e katten i trakten lyser som guldet runt nacken. Broder jag 

har redan sagt det hon inte hära för rappen. (Einár, Katten i trakten, Låt 12, azlyrics.com) 

Einár använder “katten” vilket är slang för en tjej som är snygg eller het (Allwood, 1983). I båda 

låtarna beskriver han kvinnan och känslorna han har till henne. Han upprepar vid flertal tillfällen 

att det bara är de två, trots att han är känd och har många tjejer som ser upp till honom. I första 

citatstycket rappar han direkt till kvinnan och använder Vi. I andra citatstycket rappar han om 

kvinnan. Skillnaden när han rappar direkt till kvinnan är att låten tillägnas henne, medan när han 

rappar om kvinnan berättar han för lyssnarna om vem kvinnan är och vad hon har gjort för honom. 

I dessa låtar av Einár förekommer ingen objektifiering, utan det kan snarare ses som en hyllning 

till/om kvinnan. I tidigare låtar där en objektifiering av kvinnan förekommer har låtarna innehållit 

grövre ord som knulla, bad bitch, hora och att kvinnan suger kuk. I dessa citat förekommer baby, 

vacker och sex istället. Sättet han rappar om kvinnan uppfattas därför mer respektfullt än i tidigare 

låtar.  

De flesta av Einárs låtar har en mer positiv och varierande klang för hur kvinnor benämns än i 

andra artisters låtar. Däremot finns det låtar där Einár beskriver sin framgång och sitt kändisskap 

på ett sätt där han framställer sig själv som en person som har tjejer efter sig, vilket skildras i citatet 

nedan: 
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Hon har fått för sig. Att jag vill tugga med henne. Men jag är thug ey. Så vi kan skippa det ämnet 

[...] Å hon vill ha mina fingrar. Å min kuk inside her. Hon blir påtänd. Hon är gåsen jag är lighter. 

(Einár, Rör mig, Låt 14, azlyrics.com) 

Einár har genom sin meningsuppbyggnad kopplat ihop pronomet Hon som att vilken tjej som 

helst vill vara med honom. I hans mening vänder han henne emot honom där han talar om henne 

på ett nervärderande sätt då han rappar “hon har fått för sig” (Låt 14) likt en inbillning att han vill 

vara med henne. Han sammankopplar meningen med “men jag är thug ey så vi skippar det ämnet” 

(Låt 14). Här förklarar han att han är för cool för henne. Hon kan tro att han vill vara med henne, 

men det kommer aldrig att hända. Därefter symboliserar han tjejen till ett objekt genom att likna 

henne med en gås. Gäss har inte samma höga status i samhället och betraktas inte som en ledare, 

jämförbart med ett lejon på savannen. Enligt Allwood (1983) är en gås metaforiskt ett djur som 

beskrivs dum och trög. “Dum som en gås” finns ett uttryck som kopplas till en psykisk och social 

egenskap en människa kan ha. I låttexten skulle det därför kunna dras en parallell till att Einár är 

den som leker med tjejen och därmed framställer tjejen dum likt en gås. Hon förstår helt enkelt 

inte att han är med henne på enbart hans villkor. Hon framställs därför som ett objekt för honom. 

Detta blir objektifierande på grund av att han jämför henne med ett annat objekt, i detta fallet en 

gås.  

Att objektifiera och se ner på någon kan kopplas till hegemoni (Connell, 2008). I detta fall skildras 

genushierarkin i Einárs sätt att objektifiera kvinnan, då han belyser hennes kön och att hon är 

underordnad honom, likt en gås. I objektifieringen skildras även dominansen kopplad till 

maskulinitet, och makten som Einár får när han kan berätta för alla att det är han som bestämmer 

om de ska umgås. Det grundläggande elementet inom hegemonisk manlighet är just att kvinnor 

många gånger framställs som sexuella föremål för män (Donaldson, 1993).  

Den enda kategori av kvinnor som inte objektifieras och underordnas vid gangsterraparnas 

sexualiserande maskulinitet är när de rappar till sina mödrar och vill berätta om deras livssituation. 

Här är inte makten i fokus och riktad mot mödrarna på ett hierarkiskt och maskulint sätt. Istället 

speglas ett nytt förhållningssätt gentemot kvinnor och en respekt mot mödrarna. Detta genererar 

att kvinnan får en högre status än  i tidigare låttexter. Objektifieringen får en ny infallsvinkel som 

skapar ett bredare perspektiv för hur kvinnor objektifieras i låttexterna. Det förekommer inte 

endast sexualisering som påvisas i hegemonisk maskulinitet (Börjesson & Rehn, 2009). Denna nya 

infallsvinkel visar Einár i sin text nedan:  

Ah, mamma det har varit tufft, det har varit tufft. Men oavsett vad, du har aldrig varit en bluff. Du 

har alltid varit där när allting har varit cutt. Men nu vi kastat problemen för jag har tagit mig upp. 
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Pengarna som kommer nu är vita. Ska köpa mig en villa, nu är vi rika. Jag ska hämta ett garage med 

flera bilar [...] Du har varit där när poliserna stormat. Du har varit där varje gång det vart chorba. 

Du har kommit till arresten för mig när du har jobbat. Jag ska köpa dig ett slott och en 

diamantklocka. Vem är som du? (Einár, Nu Vi Skiner, Låt 13, azlyrics.com) 

Det som avviker i jämförelse med tidigare texter är att han i citatet ovan rappar direkt till sin 

mamma istället för till lyssnarna. Einár tackar sin mamma för att hon har ställt upp och stöttat 

honom under hans tuffa tider. Han lyfter sin mamma i sina låttexter som han inte gjort tidigare 

och beskriver hur han vill gottgöra henne för att hon alltid har ställt upp för honom. Detta skildrar 

en mer personlig koppling. Giddens (2007) beskriver den psykologiska anknytning som ett barn 

har gentemot sin mamma, som en anknytning som inte kan jämföras med någon annan relation. 

Denna anknytningen barnet har till sin mamma existerar då mamman har uppfostrat barnet, vilket 

Einár visar tacksamhet för i texten.  

Den hegemoniska manligheten som Connell (2008) karakteriserar med högre status ser annorlunda 

ut i en mamma- och sonrelation. Den karakteriserar en mer respektfull relation där blodsband är 

betydande och maskuliniteten inte existerar på samma sätt mellan en mamma och son som mellan 

jämnåriga. Därför kan en mamma bli mer uppgraderad i den hierarkiska ordningen på ett 

urskiljande sätt, i jämförelse med de kvinnor som är i samma ålder som rapparna, och som de har 

en sexuell relation till. Något som också uppmärksammas i citatet ovan är att Einár har valt att 

rappa till sin mamma i Du-format. Gustafsson (2013) har tidigare problematiserat den negativa 

effekten och lägre status en kvinna får när hon blir ett objekt genom att rappa om henne som Hon. 

Einár lyfter sin mamma i texten genom att använda Du som personligt pronomen och kontextens 

semantik får helt plötsligt en ny betydelse än vad den hade fått om han hade valt att rappa till sin 

moder med ett opersonligt ”hon-där-borta”.  

5.3 Vapen – en maskulin leksak som genererar makt 
I samtliga låtar i studien förekommer vapen vid ett eller flertal tillfällen. I många av låtarna 

förekommer också ljudet av ett vapen som avfyras, antingen där artisten gör ljudet eller det 

autentiska ljudet från ett avfyrat vapnen. Greekazo rappar exempelvis “släpper skott, head shot, 

bop bop on the block (shh)” (Låt 17) och Z.E rappar “Ta det lugnt ey annars skjuten i munnen 

(Brr, bap!)” (Låt 19). Vid analysen av texterna förekommer liknande ord i samtliga låtar. Flertal 

vapenljud som förekommer i låtarna är inte alltid utskrivna i texterna, utan upptäcks vid 

uppspelning av låtarna.  

Det vanligaste vapnet är pistol, med flera olika benämningar. Den vanligaste benämningen är 

“gunnen”. Andra benämningar är “metallen”, “tabben”, “pickadollen” och “glocken”. Z.E 
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benämner även vapnet som en boomerang i en av sina låtar. Han rappar “In the alleys, that's where 

my shooters at. Like a boomerang, shoot at me I'll shoot you back” (Låt 20). När låttexterna 

involverar vapen förekommer också en del hot, som Z.E rappar i texten ovan: “Skjuter du på mig, 

då skjuter jag tillbaka likt en boomerang” (Låt 20). Hot är huvudinnehållet i en låt med 1.Cuz, Dree 

Low och Einár. Texten innehåller även här ljud från avfyrande vapen: 

Akta mannen, akta mannen. Kommer fram och tömmer maggen (brr) akta mannen, akta mannen. 

Har RT med mig akta mannen (Pew, pew, pew). Kommer fram och tömmer maggen (du blir jappt) 

akta mannen [...] jag har en tabbe i pungen, akta mannen. Om du testar på ungen då jag tar fram 

den prickskytt [...] ey, mina grabbar fucking skjuter i skallen. Vi lägger krut i metallen jag har en 

Luger i ballen [...] ey du får kulan i huden [...] min pensel är metall och den är så iskall (1.Cuz, Einár, 

Dree Low, Akta Mannen - Remix, Låt 1, Azlyrics.com). 

Låten handlar om att mannen måste akta sig, annars blir han skjuten. Artisterna beskriver hur de 

ständigt bär på sina vapen där de vill visa att de snabbt kan agera med ett skott om nödvändigt. I 

denna text skildras den hegemoniska manligheten (Connell, 2008) där artisterna är en grupp som 

vidmakthåller sin position genom kraft, makt och styrka. De upprätthåller sin grupps dominans i 

samhället genom att backa varandra och ha varandras rygg i pressade situationer. Connell (2008) 

belyser att maskulinitet är något som inte bara präglas på individnivå, utan även i grupp, där dessa 

grupper kan ställa sig mot varandra. Dessa grupper kan ha tendenser till våldsamma inslag, 

machoattityder med hårda ord och stöddiga attityder. I citatstycket ovan förekommer våldsamma 

inslag med ljudet av vapen som avfyras. Vid uppspelning av låten upptäcks vapenljud som inte är 

utskrivna i texten. Vapenljuden förekommer i samtliga refränger. Machoattityd med hårda ord är 

också förekommande, där “mannen” blir hotad att han ska akta sig för att inte bli “jappt” det vill 

säga skjuten. Connell (2008) belyser också att maskulinitet har en koppling till att leva livet 

“maskulint” och att våga dö en manlig död. Detta innebär att det anses manligt att dö en ärbar 

död i strid. Artisterna bär därför sina vapen för att skydda sig mot andra grupper, men samtidigt 

riskerar de själva att bli skjutna.  

Denna låt får vapen att framstå som normaliserat, det vill säga en alldaglig sak artisterna bär med 

sig. Artisterna romantiserar även användandet av vapen, att det skulle vara okej att bära ett vapen 

som skydd. Artisterna rappar att de “har en tabbe i pungen” (Låt 1) vilket innebär att vapnet är 

gömt innanför kläderna. Anledningen till att de gömmer sitt vapen kan bero på att det är illegalt, 

men även för att deras fienden inte ska se att de bär vapnet. Vid analys av resterande låt blir det 

tydligt att de inte tar hänsyn till att vapen är illegalt. Vapnet ger artisterna en större makt gentemot 

andra. Detta kan påverka lyssnaren till att koppla vapen till något normalt och positivt, utan att 

tänka på att konsekvenserna kan vara dödliga.  
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Einár rappar i en av sina låtar “Livet vi lever är jettat, därför många vill testa. Jalla, kom testa, ra-

ta-ta-ta från en Tesla. Jag svär, det går fett snabbt, 700 hästar” (Låt 15). Här tenderar våld att 

romantiseras när han rappar om hur härligt livet är när de åker i deras Tesla och skjuter lika snabbt 

som bilens 700 hästar i motorkraft. Populariteten som Holm (2008) menar framkommer med 

pengar och att ha det alla andra vill ha speglas i detta citat, därför det tycks vara viktigt att förmedla 

att det är en dyr lyxig bil de åker runt med. Maskuliniteten (Connell, 2008) sammankopplas till det 

maskulina att vilja visa upp sin nya bil, vilket är något som kvinnor sällan förknippas med. Både 

vapeninnehavandet och att skjuta, till att köra bil är illegala handlingar (det sistnämnda för en 

person under 18 år). Återigen finns det ingenting hos artisten som markerar att det är illegalt, vilket 

gör att de illegala handlingarna romantiseras. Makten att våga gå emot polisen som Connell (2008) 

lyfter är vanligt i kriminella umgängen.  

I gangsterrapen framträds vapen och våld som något som tenderar att normaliseras på olika sätt. 

Artisterna kör bil utan körkort, vilket inte kommenteras i låttexterna. Agerandet framhävs sålunda 

på ett sätt som upplevs problemfritt. Lyssnarna blir vana vid rapparnas agerande, då det 

återkommer vid flertal tillfällen i deras låtar. När människor inte blir ifrågasatta vid felaktiga beslut 

och handlingar skapas en makt. En makt där de vet att de kan bete sig hur de vill, då det inte 

kommer leda till konsekvenser (Börjesson & Rehn, 2009).  En antydan till att vapen är coolt och 

förskönat framkommer i låttexterna, bland annat på grund av att artisterna gärna berättar om hur 

kraftfullt och bra vapnet är. Ett av många exempel på att vapen framställs som coolt är när Z.E 

rappar “Benim e kung, har gunnen vid pungen” (Låt 19). Att använda vapen kan därför ses som 

en form av maktövertag. När artisterna rappar om att de innehar vapen och att folk ska akta sig 

för att inte bli “klippta” visar detta hur de faktiskt sitter på makten när de kan skjuta andra 

människor. De blir således kraftfulla med ett vapen i handen.  

5.4 Kändisskap och pengar ger makt 
Artisterna rappar inte bara om pengar, utan hur mycket pengar de har och vad det finns för fördel 

med att äga mycket pengar. Pengar i artisternas raplåtar är många gånger kopplat till kändisskap. 

Förutom tusenlappar och pengar på bunt nämns egendomar och förmögenheter även genom 

materiella ting. De rappar bland annat om klädmärken och nämner hur mycket det kostar. Z.E 

rappar om en klocka: “400 lax på min hand, det är dyrare än ett förstahandskontrakt” (Låt 22). I 

samma låt rappar han om en tjej som tittade på denna klocka och att de efteråt hade sex med 

varandra. En slutsats som kan antas är att tjejen blir imponerad av hans dyra klocka, vilket leder 

till att hon vill ha sex med honom. Hade han inte haft klockan hade hon möjligtvis inte varit lika 

intresserad.  
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Inom hegemonisk manlighet finns kvinnor som potentiella sexuella föremål för män (Donaldson, 

1993). Giddens (2007) beskriver den “framhävda kvinnligheten” som är inriktad på att tillgodose 

männens intressen och begär, att den kännetecknas av följsamhet och sexuell mottaglighet. Det 

kan alltså innebära att tjejen i Z.E´s låt finns där som ett “potentiellt sexuellt föremål” för Z.E, 

eller att tjejen gör detta för att tillgodose Z.Es intressen och begär. Oavsett blir hennes position 

underordnad. Den hegemoniska manligheten innebär att männen högst upp i hierarkin har 

dominans över kvinnorna och i just denna text har Z.E makt och dominans på grund av att han 

har mycket pengar. Pengar genererar makt (Börjesson & Rehn, 2009) och i denna låt skildras stora 

summor pengar som artisten äger. I denna låt kan lyssnaren komma att bli inspirerad av Z.E, som 

beskriver fördelarna med att ha gott om pengar. Det som däremot skildras i hans andra låtar är att 

han får dessa pengar genom att sälja narkotika. Kopplingen blir således (i generella drag) att 

lyssnaren kan bli rik och få kändisskap, om en utför illegala handlingar.  

I andra låtar av Z.E rappar han om dyra bilar som exempelvis Mercezes Benz. Han rappar om dyra 

kedjor och om märkeskläderna från Italien. Som nämnt i stycket om objektifiering av kvinnor rappar 

artisten om hur tjejer twerkar på hans Mercedez Benz. Han vill både visa upp att han har gott om 

pengar, men även att tjejer är villiga att göra saker för honom på grund av att han är rik, i detta fall 

twerka på hans dyra bil. Detta blir en viss positiv uppmuntran för lyssnaren att vara rik och ha 

materiella saker, då det kan resultera i att tjejerna vill ha dig. Dina chanser att ha sex kan öka om 

du har en dyr klocka, och om du vill se tjejen dansa sexigt behöver du ha en dyr bil. Artisterna 

skildrar även deras möjligheter att köpa vad de vill. Z.E rappar om att tjejen får peka på det hon 

vill ha, oavsett pris:  

Vi kan också gå shoppa i stan, peka på vad du vill ha, ah. Det klart du ska skina, må bra, tio plagg 

innan vi drar, yah, yah. Se det som artighetsfras, Benim han växte upp knas. Ibland jag var tvungen 

att ta, därför det skönt att ba' ge, imorgon jag gör det tillbaks. (Z.E, TWERK PÅ EN BENZ, Låt 

24, azlyrics.com) 

Även Einár rappar om att tjejen får peka på det hon vill ha: “Vi shoppar vad du vill, ey (Vad du 

vill) Det bara säga till mig (Det bara säga) Vi hämtar in en mill, ey (En miljon) Och sen vi hämtar 

in en till, ey” (Låt 11). Detta handlar dels om deras möjligheter att nu kunna spendera som de inte 

har gjort tidigare i livet, men även om att visa upp för tjejen hur mycket pengar de faktiskt innehar.   

Dree Low har namngett en av sina låtar Dag Hammarskjöld. Detta för att låten handlar om Dag 

Hammarskjöld på tusenlappen. I citatet nedan visas hur Dree Low har valt att framställa 

tusenlappen på ett romantiserat och eftertraktat sätt:     
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När jag börjar va lokal, när jag blivit national. Jag svär vi expandera, snart vi international. Tills det 

jag levererar allt från hiss till kilogram. Dubbla para, cash, money ge mig. Tola från ameca, that's 

funny for me. Chica ya fica, kom hunnie. Välj allt, fuckin' prislapp, låser dig i lås [...] Ey, Dag 

Hammarskjöld på min lapp. Dag Hammarskjöld får folk här bli japp'd. Jag hämta Hammarskjöld 

på min rap. Jag hämta Hammarskjöld i min trapp, ey, ah. Jag älskar laxen, det är den vi gillar fiska. 

Finns inga laxar som jag fucking här har missat. Jag säljer haschen och jag lägger den i rizzlan [...] 

Jag och mina vänner bestämmer i dessa gränder. Man vet aldrig vad som händer för vännerna här 

de vänder. Fyller käften med guldtänder för att visa vem som gäller. När det gäller då det smäller, 

man riskerar att hamna i cellen. (Dree Low feat Einár, Dag Hammarskjöld, Låt 6, azlyrics.com)  

I citatet speglas pengarnas fokus, men förmedlar samtidigt att pengar ger möjlighet till bazz, vilket 

betyder sex (vilket även Z.E lyfter i sina texter). Den hegemoniska manligheten (Connell, 2008) 

speglar makt i form av pengar, vilket bidrar till att de kan få vad de vill (i detta fallet kvinnor) som 

vilket objekt som helst. Makt innebär inte bara att ha pengar, vara känd och bära på vapen. Makt 

skildras därför i citatet genom att kvinnan beskrivs som en statussymbol (Connell, 2008).  

När artisterna rappar om pengar och kändisskap beskriver de hur de tidigare i sin uppväxt har haft 

ont om pengar, men att de idag har möjligheten att köpa vad de vill. Trots detta är det sällan 

artisterna beskriver baksidan av kändisskapet. Z.E rappar om att han har tinnitus, svårigheter att 

sova, ringar under ögonen och att det kostar att vara berömd och förmögen. I en av sina låtar 

rappar han att han behöver allt (droger) idag och att det krävs för att han ska kunna slappna av. 

Detta är en av få variationer där Z.E beskriver hur påfrestande det är att vara en känd artist och 

behovet av att prestera. När Z.E därför rappar “behöver typ allt idag, krävs för att slappna av” 

(Låt 19) visar det hur drogerna ger honom den lugnande effekten som han behöver. När den 

lugnande effekten infinner sig kan han tänka bort alla krav och prestationer som artist och 

kändisskap resulterar i. 

5.5 Vänner och fiender, maktrelationers betydelse 
I många av låttexterna som analyseras är rapartisterna sällan ensamma. Det rappas antingen om 

livet tillsammans med bröderna, det vill säga vännerna, eller om relationen till fienderna. Connell 

(2008) beskriver att dominansen som bildas bland män i grupper skiljer sig från den maskulina 

dominansen som framhävs på individnivå. Tillhörandet av maskulina grupper, det vill säga där 

majoriteten är män, kan resultera i att män börjar ställa sig emot varandra och bli varandras fiender. 

Detta för att kunna bevisa vem som får den ledande rollen i gruppen. I grupper där maskuliniteten 

är starkast tenderar det även att bli våldsamt, vilket speglas i många av låttexterna. Kampen om att 

vara högst upp i hierarkin, att vara mäktigast. Kontexten av låttexterna speglar relationer som är 
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likasinnade, där de lever samma livsstil. Livet kretsar kring deras ego och de förstår varandras 

maktspel. 

Det finns variationer där relationen till deras mammor benämns vid ett fåtal tillfällen, men aldrig 

familjen som helhet. Det som utmärker sig med mamma och son-relationen till skillnad från 

brödraskapsrelationen är att mamman är någon de vänder sig till för att prata om sitt förflutna och 

för att tacka. Den hegemoniska manligheten (Connell, 2008) existerar inte på samma vis som i 

relationen mellan brödraskapet och fienderna, då det inte finns någon att imponera på. 

Maktbehovet existerar inte i relation till sin mamma på samma sätt. 

Ant Wan rappar till sin mamma i citatet nedan för att förklara vilken betydelse brödraskapet och 

vänner har för honom när föräldrarna inte varit med honom:  

Mamma, jag är van, samma sak sen barn. Växte upp i helvetet, de klart jag blivit ond ah [...] De vill 

se mig död, de vill ta mitt liv, hela livet varit krig. Två pistoler och mobiler i min bil. För min broder 

jag kan fucking sitta tid [...] Växte upp med noll, hade ingenting och ingen fanns. En vän har ingen 

pappa, en annan vän har inget land. (Ant Wan, Kall, Låt 5, azlyrics.com) 

Ant Wan lyfter relationers betydelse, både för- och nackdelar med relationer. Fördelar med de som 

finns där och nackdelarna med de som inte går att lita på. De som inte har någon nära anknytning 

inom familjen finner varandra i vänskap då alla behöver någon att lita på. Har inte föräldrar funnits 

under uppväxten tyr de sig istället till en vän för att söka skydd från fiender. Fienderna tävlar om 

makten (Donaldson, 1993). Ant Wan rappar om att hans “bröder” kommer från liknande 

bakgrunder. Den ena har ingen pappa, den andre har inget land. Det som skildras är att han kopplar 

samman betydelsen av att komma från liknande bakgrunder. Personer som har gemensamma 

bakgrunder drar sig lätt till varandra. De har en annan förståelse för varandra än personer som har 

levt motsatta liv. De utsatta har tillsammans blivit ett Vi. Gustafsson (2013) lyfter innebörden av 

att benämna en grupp som Vi. När en högre frekvens av Vi-pronomen används skapas också en 

mer positiv atmosfär för att samarbeta tillsammans. Det semantiska sammanhanget som tidigare 

varit negativt, där dessa olika personer har stått ensamma framför livets hinder får nu ett nytt 

sammanhang när det bildas en gruppdynamik. De förändrar det semantiska sammanhanget för att 

bli mer positiva och därför skapar en Vi-känsla en stark betydelse. Gustafsson (2013) belyser 

betydelsen för en förändrad semantik. När en menings betydelse förändras till en positiv effekt – 

som i detta fall när en ensam person skapar en grupp och får en annan tillhörighet – kan Vi-

pronomen uppfattas som mer värdefullt än att uttrycka Jag-pronomen, då Vi-känslan har uppnått 

en starkare effekt på sammanhanget.   
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Ant Wan använder Jag-pronomens styrka i sina låttexter när han rappar om sig själv mot samhällets 

grupper som Ni och De. Hans val att använda sig av Jag som personligt pronomen ger honom 

makt, då allt utgår från honom och där han beskriver sig själv ur det perspektiv som han vill. Detta 

med anledning av att det speglar honom bäst till samhället och lyssnarna. När en grupp (eller som 

i detta fall samhället) benämns som De blir detta en negativ klang, då Jag och Vi-pronomen har en 

positiv klang (Gustafsson, 2013). I texten där Ant Wan inte rappar positivt om samhället (utan 

snarare som en fiende) får De/Ni en effekt av en negativ klang. Detta då han rappar Jag (positiv) 

mot Ni/De (negativ). Han rappar: 

Jag skriver om det jag lever, de tror jag glorifierar. Mitt liv har alltid varit stress[...] De säger att vi 

ljuger, Ghetto här? Det finns inte. Men varje gång jag går till orten, svär på allt det finns ingen. Hur 

ska ni då prata? Va vet ni om gata? Va vet ni om fulla automater som börjar skaka? Säg till mig. 

(Ant Wan, Kall, Låt 5, azlyrics.com)  

Hans sätt att influera och uttrycka sitt skrivande är genom pronomen De, Vi och Ni. Han definierar 

grupper i samhället mot varandra, vilket också är ett sätt att belysa sin maktposition. När han 

vänder Jag mot De blir det han som har makt över De (i detta fall samhället). Samhällspositionen 

är en grundsten i begreppet makt (Börjesson & Rehn, 2009). Ant Wan rappar om samhället genom 

att beskriva att De ljuger och att De tror att han glorifierar sitt liv. Hans sätt att använda sig av 

semantiken bidrar till att han får makt gentemot samhället när han skriver ur sitt perspektiv 

(Crystal, 2003).  

Artisterna rappar stundtals om relationen till polisen. I Z.Es låttexter skildras hans inställning till 

polisen. Han rappar om hur Benim blir stum när arresten är i rummet. HSS är ett uttryck som han 

använder, vilket betyder “hör inget, ser inget, säger inget”. Han rappar även om tre skjutglada 

snutar och hur lagen vill ge honom prickar, då de hatar att se honom lyckas. I en annan låt av Z.E 

rappar han om hur han älskar pistoler, men hatar stationer. Han rappar om hur polisen är trött på 

honom “inte han igen” då han har ett kriminellt förflutet och har tidigare suttit i fängelse. Andra 

exempel är när Aden och Asme rappar i sin låt hur de såg aina (polisen) och höll andan på grund 

av att de tidigare hade rökt gräs. I samma låt rappar de att de gjorde kaos med lagen under alla 

dessa år. Greekazo rappar: “aina skickar agent, de tror James Bond [...] aina sätter på blå för jag 

sitter på vitt” (Låt 2). Dree Low rappar: “mannen vart vi går, det är span. Aina tror de hänger med 

men de ligger långt bak” (Låt 7). Artisterna är medvetna om att polisen har koll på dem. Deras 

inställning till polisen syns som en röd tråd genom majoriteten av låttexterna, då dessa små 

kommentarer finns att hitta i flertal låttexter. Den dominerande makten som poliser innefattar 

beskriver Connell (2008) som den statliga makten. I de fall där det går att kringgå poliserna bringar 
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det status. Det innebär att artisterna får status när de rappar om deras verklighet där de har 

undkommit poliserna.  

En del texter gestaltar även artisternas relationer de har till de lyssnare som visar på avundsjuka, 

där de talar illa om artisterna men ändå vill vara i deras umgängeskretsar. Dree Low rappar i en av 

hans låtar: “Eyo, mannen säg till mig, vad händer? Ey. Folk de hatar denna svennen, ey. Mannen, 

folk de spelar som de känner mig, ey. Och, jalla, mannen, jag är inte vän med dig” (Låt 6). Dree 

Low tillsammans med artisten Yasin rappar likaså om personer som ger sig ut för att vara vänner, 

men som gör det av oärlighet: “Ni slickar röv, snälla lämna vårat bord (Gitt). Bara runt äkta som 

jag kan finna nån ro (Gitt)” (Låt 9). 

Semantiken i citaten ovan bevisar att människor runt Dree Low och Yasin, det vill säga Dem och 

Folket, har lägre maktposition än artisterna, då han väljer att benämna Dem med ett pronomen 

som är kopplat till negativitet och underlägsenhet. På så vis lyfter Dree Low sig själv. Han rappar 

om sig själv i tredje person och Jag-form. Det ger honom högre status och maktposition gentemot 

de han förknippar till negativ betydelse (Börjesson & Rehn, 2009). Enligt Gustafsson (2013) skapar 

valet av pronomen en distans, i detta fall mellan Dree Low och folket han rappar om. De som 

“slickar hans röv” objektifierar han negativt när han jämför dem med oäkta vänner, de vill bara 

vara med honom för hans kändisskap och pengar. Relationer kan ha sin baksida för kända 

personer, vilket Dree Low påvisar i sin låttext. Genom språkbruket markerar han således att tillit 

är viktigt för att skapa relationer och popularitet.   

5.6 En romantisering av det hårda livet 
I låttexterna som analyseras framkommer att livet många gånger hänger på en skör tråd. Det 

handlar om liv och död och vem som har makten. Många gånger innebär detta att dö en ärofylld 

död, där de har dött på ett maskulint sätt. De har varit våldsamma och om de väl dör gör de det 

med heder eftersom de kämpar på ett sätt som visar på status. De ger sig aldrig och skulle aldrig 

visa på rädsla eller känslor. Att vara rädd anses inte manligt (Connell, 2008). En romantisering av 

det hårda livet är således ett tema som framkommer i många låttexter. 

Einár rappar att alla personer som på något vis skvallrar, dem tar man, skjuter med vapen och 

gräver ner dem: “Golare, lallare, spräckare, tjallare, i trakten, de finns inte kvar. Man catchar dem, 

blastar dem, skickar dem, gräver ner i skogen, dem är kvar” (Låt 15). Senare i låten rappar han 

följande:   

Jag prata med en vän häromdan på min lur. Han sa “Broder, är det bra?”, jag sa “Ja, hur mår du?” 

Han sa “Broder, jag mår bra” och han tackade gud. Nu han ligger i en grav, den här staden är sjuk. 

Min broder, han sköter rutin, bäst att du sköter ditt liv. Valen vi har, det är död eller rik. Valen du 
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har är ditt bröd eller bly. Bror, jag har bröder i skyn, bror, jag har bröder i byn. Det mina bröder 

som styr. (Einár feat Macky, TESLA, Låt 15, azlyrics.com)  

Citatet ovan belyser svårigheten att leva som en gangster (att vara kriminell): livet hänger på en 

skör tråd och omger du dig inte med rätt människor kan du dö snabbt. En ny version av 

gangsterlivet uppdagas i citatet, vilket skildrar en rädsla över hur fort det kan gå innan en vän är 

död. Livet är hårt men Einár utgår från att det är hans bröder som är ledarna i samhället, trots att 

det kan innebära att vänner sätter livet till på vägen. Även Dree Low rappar om att tiden i betongen 

(orten) är en plats där alla i hans umgänge leker att de är något fram tills döden når dem. 

Anledningen till att döden är förhållandevis nära honom i livet, kan vara för att många i hans närhet 

har tillgång till vapen, han rappar att handen är nära på kolven. När det är för många som är 

involverade i gängets affärer finns det inte plats för alla på svarta marknaden och några själar 

tvingas därmed att dö. Dree Low rappar även om att folk vill se dem dö och att mannen ska akta 

sig, annars blir han skjuten. Dree Low rappar således både om hans upplevelser av att människor 

i hans umgänge dör, att folk vill se honom död samt att andra ska akta sig för att inte bli skjutna.  

Precis som Dree Low rappar Z.E om betongen och sitt gäng, där beskriver han att de alla har varit 

med om tragedier, men att de hör ihop och behöver utsättas för risker för att nå toppen: “Bara 

kungar i vår flock, här alla sitter på nåt. Här alla vill komma långt, slänger och rånar folk. Riskera 

att va G och sånt, i fängelset de är trångt” (Låt 22). Att “slänga” folk innebär att döda, där artisten 

antyder att det behövs för att komma långt. Detta blir en uppmuntran till att riskera att vara 

gangster att vara kriminell för att komma långt, som att det skulle vara den enda vägen till toppen. 

Han beskriver sitt gäng som kungar, något som både förskönar och normaliserar att en person kan 

döda någon för att nå högre upp. Konsekvensen av att vara kriminell kan bli att du hamnar i 

fängelse, men den konsekvensen är inte tillräckligt skrämmande, utan det kriminella beteendet 

fortsätter ändå.  

Trots skildringar om döden finns även hopp om lyckligt liv och ett liv utan död i framtiden. Einár 

rappar i en av sina senaste låtar till sin mamma. Han rappar om hur allting har vänt från det 

kriminella han var van vid tidigare. Han ber om ursäkt för allt hon har fått ställa upp med, att han 

har gjort så mycket fel och att han vill tacka henne genom att köpa fina saker för de pengar han 

idag tjänar på att vara artist:    

Ah, mamma det har varit tufft, det har varit tufft. Men oavsett vad, du har aldrig varit en bluff. Du 

har alltid varit där när allting har varit cutt. Men nu vi kastat problemen för jag har tagit mig upp. 

Pengarna som kommer nu är vita. Ska köpa mig en villa, nu är vi rika. (Einár, Nu Vi Skiner, Låt 

13, azlyrics.com)   
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Med detta citat som avslutning kan det sammanfatta livet som gangsterrapare. Livet är tufft. Trots 

pengar, kändisskap och maktinnehav innebär det även mörkare livssituationer. Einár lyfter återigen 

problematiken i hans liv till sin mamma för att få råd och ömkan. Han visar att det är de närmsta 

relationerna som spelar roll, att tillit är viktigt. Människor som ställer upp för varandra när livet 

hänger på en skör tråd och att han kan mista livet om han tar felaktiga beslut. Einár förtydligar i 

citatet ovan att det är relationerna som spelar roll: “Du har alltid varit där när allting har varit cutt” 

(Låt 13). Semantiken i meningen, när den kopplas samman med “Men nu vi kastat problemen för 

jag har tagit mig upp” (Låt 13) visar att det behövs en stöttepelare när livet är svårt. Någon som 

kan hjälpa en ur problemen. Han använder även pronomen Du som får en starkare betydelse än 

om han hade valt Dem, vilket ger en mer positiv klang i Du än i Dem (Gustafsson, 2013). Det 

tydliggörs vem som hjälpt honom ur problemen och han avslutar meningen med att använda 

pronomet Vi. Einár har kopplat ihop dem till samma betydelse och lyfter därmed både sig själv 

och sin mamma i meningen genom sitt val av personliga pronomen. 

  

6. Diskussion 
I diskussionen ges en sammanfattning av resultatet, kopplat till tidigare forskning och teorier 

samt studiens slutsatser. Därefter ges en metoddiskussion följt av förslag till framtida studier. 

6.1 Resultatdiskussion 
Denna studies syfte var att applicera en tematisk och språklig innehållsanalys på 24 låttexter 

framförda av svenska gangsterrapare. Detta för att kunna få en förståelse i hur uppmuntran och 

normalisering av kriminalitet ses genom gangsterraparnas låttexter, hur kvinnor och män skildras 

i gangsterrapen och vilka maktaspekter det går att finna i låttexterna kopplat till de utvalda temana. 

I förstudien som genomfördes inför uppsatsen framgick olika resonemang om vad gangsterrapen 

har för betydelse för samhället. I en nyhetssändning (Veckans brott, 2020) beskriver en äldre 

rapartist att den gangsterrap som ungdomar lyssnar till idag uppmuntrar och förskönar det 

kriminella livet på ett avvikande sätt gentemot äldre rapartister, som förr rappade om 

samhällsproblematiken. Han menar att det är de riktiga kriminella brottslingarna som har tagit sig 

in i musikbranschen nu. Vidare debatterar en politiker om att samhället måste ta ansvar och förstå 

vad för problematik som den nya gangsterrapen kan komma att förorsaka (Veckans brott, 2020).  

Det fåtal gånger rapmusiken benämns till sin fördel är när genren lyfter samhällsförändringar, 

exempelvis segregation och orättvisor som klasskillnader. Detta skapar en igenkänningsfaktor som 

kan vara viktig att nå ut med till befolkningen (Herd, 2009).  
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Från vad som framgår i resultatanalysen uppmärksammas tre huvudsakliga poänger. Den första är 

att det framkommer en normalisering och uppmuntran av kriminalitet, främst gällande 

droganvändning. Den uppmuntran med koppling till kriminella handlingar som kan ses i resultatet 

hör ihop med de tre teman som förklarar normaliseringen av droger, vapen som en maskulin leksak och 

kändisskap och pengar ger makt. 

I analysen av låttexterna kan en normalisering och uppmuntran av kriminalitet urskiljas genom 

minderåriga som innehar vapen, brukar och säljer droger. Främst uppmärksammas artisternas 

normaliserade bild av droger, där samtliga låtar innefattar droger i olika former, främst hasch och 

kokain. När artisterna inte rappar om sitt eget bruk rappar de istället om försäljning av varor och 

alla dess fördelar. Forskning har visat att gangsterrapen kan ha en skadlig effekt och inverkan på 

sina lyssnare på grund av att genren främjar kontroversiella budskap som rör droganvändning 

(Harakeh & Ter Bogt, 2018; Ebbs & Dixon, 2017; Herd, 2009). I Sverige är denna genre ny och 

forskning inom området har i denna studie inte kunnat påvisas. Detta kan komma att bli 

problematiskt när lyssnare påverkas av det de hör. Trots att drogerna är illegala framställs de som 

normaliserade när de används i vardagliga sammanhang. Dessa sammanhang skildras tydligt i 

exempelvis musikvideos när artisterna röker gräs i studion, i vardagsrummet med vännerna och 

ute på gatorna. Detta kan få lyssnaren att uppmuntras till att göra detsamma. En lyssnare som har 

exempelvis Greekazo som idol ser upp till honom och influeras av hans handlingar. När Greekazo 

rappar till lyssnaren och frågar om Du vill ”röka på” (Låt 17) kan detta sålunda bli en uppmuntran 

till lyssnaren. Dock upptäcks i studien av Ballard et al. (1999) att deras hypotes om att raptexter 

skulle uppfattas som mer benägna att inspirera till antisociala beteenden inte stöds. Detta kan te sig 

som en paradox, när tidigare studier visar ett resultat och resultatanalysen i denna studie ett annat. 

Däremot bör beaktas att Ballards studie är från 1999 och är studerad på låtar från USA, där 

gangsterrapen uppkom tidigare än i Sverige. Den nya forskning som (förhoppningsvis) kommer 

att utföras i Sverige inom detta ämne kommer kanske visa på ett annat resultat, precis som de nya 

studierna från Ebbs och Dixon (2017) och Harakeh och Ter Bogt (2018) har visat.  

De som arbetar inom socialt arbete har en stor utmaning framför sig. Genren har vuxit hastigt 

under de senaste två åren och nya album från artisterna uppmärksammas under studiens gång. 

Dilemmat för de arbetande inom socialt arbete är att försöka få ungdomar som lyssnar på 

gangsterrap att förstå riskerna med droger – samtidigt som de måste respektera ungdomarnas 

musiksmak. Lösningen på problemen är således inte att förbjuda all musik. Artisterna har fulla 

rättigheter att fortsätta producera inom genren liksom varje individ har fulla rättigheter att lyssna 

på musiken. Under studien uppmärksammas att det finns två grupperingar inom gangsterrapen: 

de som menar att artisterna i texterna skildrar sina liv och beskriver hur verkligheten ser ut, kontra 
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de som menar att artisterna uppmuntrar lyssnare till kriminella handlingar (Veckans brott, 2020). 

I analysen av texterna går det inte att utesluta att det uppmuntrar till droger, men det går heller inte 

att dra slutsatsen att det är de faktiska låttexterna som uppmuntrar till kriminella handlingar. Det 

som kan bekräftas via statistik är att ungdomsbrottsligheten ökar. Störst andel unga 15–20 år 

misstänktes under 2018 för narkotikabrott, där andelen var 38 % (Brå, 2020). Det är av vikt för 

polis och socialarbetare att undersöka varför just denna kategori ökar. I flertal av Greekazos låtar 

beskriver han hur försäljningen går till. Det är lika enkelt att köpa hasch som det är att köpa varor 

i en livsmedelsbutik. Lättillgängligheten kan göra att vägen till kriminella handlingar inte är speciellt 

lång, vilket kan vara en förklaring till ökningen av narkotikabrott. 

Något att beakta är att det med stor sannolikhet finns teman i texterna som enbart är fiktion. Att 

urskilja vilka av dessa teman blir dock omöjligt. I en studie av Epps och Dixon (2017) belyser de 

svårigheten att studera rap, då genren förändrats mycket över tid och att forskare har haft 

svårigheter att hålla jämna steg, vilket även märks av i denna studie. Sammanfattningsvis dras 

slutsatsen att trots fiktiva teman och artisternas berättelser om sina liv uppmuntras lyssnarna 

indirekt till att ta droger, då det beskrivs som något mestadels positivt, samt att konsekvenserna av 

droger inte skildras i genren. Vid en jämförelse av rapartister i Sverige under tidigt 2000-tal 

uppmärksammas att artisterna rappar om bröder som mist sina liv på grund av droger. De rappar 

således inte om hur bra eller starka deras varor är, utan fokuset ligger snarare på hur droger kan 

förstöra människor. I gangsterraptexterna uttrycks ingen rädsla för vad drogerna kan göra med en 

person och sällan rappas det om att droger kan ha allvarliga konsekvenser.  

Under analysen uppmärksammas att alkohol inte förekommer när artisternas rappar om droger. 

Alkohol är en legal “drog” att bruka om personen är över 18 år. De droger som är fokus och 

artisterna rappar om är endast illegala droger. Något intressant att belysa är att de flesta av artisterna 

är under 18 år och begår därför brott som inte enbart handlar om eget bruk av droger utan även 

av försäljning av droger, samt illegal bilkörning och vapeninnehav. Sammanfattningsvis tolkas 

detta som att gangsterrapen skildrar illegala handlingar och att det inte bringar samma status att 

bruka sådant som faktiskt är legalt. I flertal internationella forskningar bekräftas detta (Diamond 

et al., 2006; Conrad et al., 2009; Lauger & Densley, 2018), där resultaten har påvisat hur pass 

mycket artister rappar om droger, våld och vapen som har gett dem status. Med denna status 

kommer även makt som visar sig genom att ha en hög position i samhället (Börjesson & Rehn, 

2009). Artisterna i studien har inte bara befunnit sig på DigiListan, utan även vunnit musikpriser. 

På musikgalan P3 Guld 2019 vann Z.E “Årets artist”, Aden och Asme vann “Årets grupp”, Einár 

vann “Årets låt” med “Katten i trakten” och Dree Low vann “Framtidens artist” samt “Årets 

hiphop/r´n´b” (Sveriges radio, 2020). På Grammisgalan 2019 vann Z.E “Årets artist” och 2020 
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vann Einár “Årets hiphop” samt “Årets nykomling” (Grammis, 2020). Einár var också Sveriges 

mest spelade artist på Spotify 2019 (Musikindustrin, 2019). Artisterna har bara varit aktuella under 

de senaste åren, men vinner priser över artister som varit aktuella sedan mitten av 2000-talet. Som 

Börjesson och Rehn (2009) belyser kan en högre rangordning i samhället ge personer makt. 

Artisterna har utvecklat en genre som tidigare inte varit uppmärksam i Sverige och har under kort 

period lyckats fånga en stor andel lyssnare. Bekräftelsen får de genom dessa priser och deras makt 

är således säkerställd, både genom sin höga rangordning i samhället, men också genom innehav av 

stora summor pengar. Det är inte förvånande att artisterna rappar om deras nystartade våg och att 

de är störst och bäst - detta bekräftas också av samhället.  

Den andra huvudsakliga poängen som resultatet har redovisat är hur kvinnor och män skildras i 

musiken. Tydliggörandet av hur rapartisterna har valt att framställa kvinnors maktlöshet gentemot 

män påvisar i hög grad hur långt ifrån jämställt samhället är idag. I temat objektifiering av kvinnor 

rappar Z.E “Knullade henne på soffan och sarra på hennes kofta” (Låt 22). Einár rappar offentligt 

“Hon har fått för sig. Att jag vill tugga med henne. Men jag är thug ey. Så vi kan skippa det ämnet” 

(Låt 14). Båda dessa utdrag bekräftar det som Bretthauer et al. (2006) har sett i deras studie där 

18% av de låtar som studerades faktiskt innehåller en objektifiering av kvinnor. Under deras studie 

har de ifrågasatt varför det är så pass förekommande att kvinnor alltid ska objektifieras och 

framställas som mindre värda gentemot män? Connell (2008) besvarar varför det är återkommande 

med sexualisering av kvinnor i förhållande till hur män väljer att beskriva dem själva. I tidigare 

forskning har han skildrat att fysiken mellan kvinnor och män utgör en manlig dominans där “män 

är av naturen aggressivare än kvinnor; våldtäkt går att härleda till okontrollerbar lust eller medfödd 

längtan efter våld” (Connell, 2008, s. 83). 

Butler (2007) som förespråkar att kön och sexualitet är socialt konstruerat har en poäng som kan 

kopplas till hur gangsterraparna har valt att framställa det kvinnliga könet i texterna. Hon 

exemplifierar att kvinnor måste vara just det män inte är och att det har blivit kvinnans roll att agera 

efter hur mannen presenteras i olika kontexter. I gangsterrapen när män framställs maktlystna, 

konstrueras kvinnans roll efter de genusstrukturer samhället konkretiserar. 

Det sätt som raptexterna har påvisat skildra män och kvinnor förenar även den slutliga 

huvudsakliga poängen i denna studie, vilket är hur maktaspekterna speglas i låttexterna. I början 

av studien antogs inte makt vara en så bidragande faktor i låttexterna. Makt har i de låttexter som 

analyserats visat sig vara en underliggande bidragande faktor till kändisskap, att rapparna får 

kvinnor när de vill och att de har full tillgång till droger och vapen dygnet runt i deras egna apotek, 

som Greekazo rappar om. 
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Den hegemoniska manligheten har likväl visat sig ha en inverkan i hur kvinnor och män har 

skildrats i låttexterna. Berggren (2016) bekräftar genom sin studie om hur rapartisters språkbruk 

kopplas till hegemonisk maskulinitet som dominerande inom maktbegreppet. Flera betydande 

uttryck som förtydligar vilka maktaspekter som går att finna i låttexterna är de gånger döden och 

relationer nämns. Makt finns överallt i vårt samhälle, men skildras på olika sätt. När Einár rappar: 

“Livet vi lever är jettat, jalla kom testa, ra-ta-ta-ta från en Tesla” (Låt 15) är det ett uttryck som 

påvisar makt. Einár sitter i sin Tesla, fastän han är under 18 år när denna låt publiceras. Artisten 

innehar dessutom vapen som han skjuter med från bilen och artisten rappar öppet om hur maxat 

(jettat) hans liv är och han uppmanar lyssnarna till att komma och testa hans sätt att leva livet. 

Makten som berömda människor besitter är något som inte får komma i skymundan. 

Klasskillnader uppstår när pengar skiljer människor åt. En aspekt som inte får försummas är vad 

den makt kan bidra med som artisterna får när de genom sin musik blir populära och berömda. 

Holm (2008) belyser med sin forskning om hur popularitet bland män kopplas till hur viktigt det 

kan vara att få hävda sig genom maskulint agerande.  

Konsekvensetikens innebörd beskriver Sandman och Kjellström (2013) är något som påverkar 

universellt och konsekvenserna uppdagas först efter skadan är skedd. Normaliseringen av död som 

kan ha en skadlig inverkan på lyssnarna upplevs aldrig ifrågasättas i musiken, som det borde enligt 

konsekvensetiken, vilket kan innebära problematik för samhället. Framförallt då det inte går att 

ändra musikens semantik och rapparnas sätt att uttrycka sig på i de låtar som analyserats i 

efterhand. Det krävs en diskussion om vad innehållet kan ha för påverkan på samhället för att det 

inte ska ske en uppmuntran och normalisering som tas efter av lyssnarna.  

Enligt Lauger och Densley (2018) skildras kriminella handlingar i gangsterrapen. Verkliga 

relationer och dess baksida är viktigt att spegla, vilket rapparna gör, men frågan är om det är möjligt 

att de rappar om sina liv på ett sätt som inte uppmuntrar till kriminella handlingar, skildra män och 

kvinnor på ett maktfullt respektive nedvärderande sätt. Kan detta få betydelse och konsekvenser 

för lyssnaren?  

Sammanfattningsvis kommer gangsterraparna sannolikt inte att ändra sitt sätt att uppmuntra, 

normalisera och romantisera livet som gangster förrän detta får konsekvenser. Dagens 

gangsterrapare befinner sig på toppen av sitt kändisskap och besitter makt i samhället. Om denna 

nya genre, med hjälp av ny forskning, kommer att kunna bekräftas leda människor i samhället till 

mer kriminella handlingar kommer artisterna behöva förändras. Dock kan artisterna i dagsläget 

fortsätta producera kontroversiella raplåtar, utan att behöva stå till svars för sin uppmuntran till 

lyssnarna.  
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6.2 Metoddiskussion 

Denna studie har inte uppfyllt de fyra grundläggande principer som gäller för svensk forskning: 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2018). 

Detta för att studien innefattar offentliga dokument som är publicerande online. Inga personer har 

deltagit i undersökningen. Det som däremot diskuterades var huruvida det skulle vara etiskt korrekt 

att välja ut låtar framförda av artister under 18 år. Det beslutades att ändå genomföra detta då 

studien inte avslöjar någonting som inte redan finns tillgängligt för allmänheten. Kriterier för 

tillförlitlighet har beaktats under studiens gång. Trovärdigheten innefattar att en trovärdighet av 

resultaten har skapats (Bryman, 2018). En regel som sattes upp innan studien startade var att 

urvalet av låtar skulle vara från DigiListan på P3. Detta kan ha påverkat trovärdigheten, då inga 

andra radiokanalers topplistor har varit inkluderade. Det finns således ingen kunskap om hur 

frekvent gangsterrap har spelats på andra radiokanaler som kan ha andra målgrupper än P3. Det 

som däremot bekräftats är att gangsterrapen har nått ut till populationen, då flertal artister vunnit 

pris på exempelvis Grammisgalan, som är ett av Sveriges största och äldsta musikpris (Grammis, 

2020).  

Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte medvetet har försökt påverka 

utförandet av, och slutsatserna från en undersökning med sina personliga värderingar (Bryman, 

2018). Som nämnt har personliga värderingar inte medvetet påverkat utförandet av 

undersökningen, men i resultatanalysen har tolkningar gjorts. Dessa tolkningar kan ha kommit att 

se annorlunda ut om det var två andra som tolkade materialet. Resultatet kan även ha sett 

annorlunda ut om inte förförståelsen om att låtarna skulle uppmuntra och försköna kriminalitet 

hade funnits. Förförståelsen grundades i att vissa av låtarna hade hörts tidigare på radio. Detta 

gjorde att det var lättare att hitta låtarna i DigiListan när det redan fanns en förförståelse av vilka 

artister som fanns inom genren. Med detta sagt finns det säkerligen låtar på DigiListan som 

framförts av gangsterrapare, men som inte känts till när urvalet genomfördes. 

Tillförlitligheten i studien blir därför inte helt uppfyllt, då det inte går att utesluta att det finns fler 

kända gangsterrapare på DigiListan som helt enkelt missats på grund av att förförståelsen för 

genren gjorde att fokuset i första hand var att hitta dessa rappare på listan.  

Avslutningsvis har valet av metod diskuterats. Från start var planen att enbart använda en tematisk 

analys, men kompletterades sedan med att använda en språklig analys. Detta har inneburit att 

analysen av låttexterna har genomförts i två steg. Detta har varit tidskrävande när det har varit 24 

låttexter att analysera. Anledningen till att detta i slutändan varit en styrka är för att språket har 

visat sig vara av stor vikt inom låttexter, speciellt i denna genre där slang varit förekommande i 
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samtliga låtar. Utan att göra en språklig analys hade många låtar varit komplexa att förstå med hjälp 

av enbart en tematisk analys. 

6.3 Förslag till framtida studier  
Gangsterrapen är konstaterat ett nytt fenomen, men som i hög grad är relevant att diskutera i 

dagens samhälle. Relevansen för debatten och fortsatta studier ligger till grund för att 

gangsterrapen just är ett nytt fenomen och det är en begränsad tidigare forskning om vad 

gangsterrapen innebär och kan komma att innebära. Det anses därför behövas mer kunskap inom 

svensk forskning om den värld där gangsterraparna befinner sig.  

Det är gangsterrapen som toppar musiklistorna och artisterna inom genren vunnit ärofyllda priser 

(Sveriges radio, 2020; Grammis, 2020). Eftersom artisterna har valt att offentliggöra deras illegala 

handlingar innebär det att deras verklighet som de är nöjda med når ut till hela Sveriges befolkning. 

Tidigare studier av Pieschl och Fegers (2016) påvisar att raplåttexter och musikvideos ökar 

aggressivitet hos ungdomar. Detta innebär även att svenska gangsterrapare kan komma att influera 

till kriminella handlingar. I en nyhetsartikel (DN, 2020) bekräftas det att en känd rappare åtalas för 

mord efter att ha varit i ett drogpåverkat tillstånd. Dplay.se (2020) har i maj släppt en dokumentär 

om Greekazo och hans liv. Där bekräftar Greekazo att han ser sig som en gangsterrapare som 

rappar om förhållanden och livsstilar som inkluderar droger, vapen och kriminalitet.  

I denna studie har det enbart kunnat problematisera om det finns en uppmuntran i att utöva 

kriminella handlingar och i det koppling till makt, hur kvinnor och män skildras i låttexterna och 

vad det kan komma att ha för konsekvenser. För att kunna studera helheten och nå resultat om 

hur samhället påverkas och vilka faktiska sociala problem som kan uppstå på grund av 

gangsterrapen, behöver mer forskning påvisas. Forskning som kan genomföras om några år, när 

gangsterrapen inte är ett lika nytt fenomen och det går att studera hur lyssnarna har blivit påverkade 

av musiken. Exempelvis skulle aggressivitet hos ungdomar som lyssnar på gangsterrap kunna 

studeras i Sverige, likt studien av Pieschl och Fegers (2016). Studier som undersöker ungdomars 

narkotikaanvändning skulle kunna genomföras med en kvantitativ enkätstudie. Likaså skulle 

intervjuer kunna genomföras av personer som har lyssnat på gangsterrapen under en längre period, 

för att lyfta deras perspektiv av gangsterrapens innehåll. 

Den inverkan gangsterrapen har på lyssnarna är något som kommer att avspeglas i socialt arbete. 

Mer relevant forskning kan bidra till att socionomer och andra inom professionen i socialt arbete 

kan förebygga eventuella kriminella handlingar, missbruk och objektifiering av kvinnor. Börjar 

samhället och dess myndigheter lyfta detta omtalade ämne till en högre nivå kan förebyggande 

arbete utföras och musiken kan möjligtvis generera positiva konsekvenser. Rapparna kan inspirera 
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ungdomar att komma ifrån kriminalitet och att aldrig ge upp sina drömmar trots att livet kan vara 

tungt. Det är viktigt och ansvarstagande att våga öppna för diskussion inom ämnen som kan anses 

vara både främmande och problematiska. Det är det socialt arbete innebär, att förebygga i svåra 

situationer och bemöta alla i samhället.  
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