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ABSTRACT 

The aim of this study is to explore hiphop music as an aspect of youth socialization and the 

relationship between music creation and identity. The study is conducted through five semi-

structured qualitative individual interviews. Our theoretical starting points are Putnam’s 

(2000) bridging and bonding social capital and symbolic interactionism. We also have used a 

model of learning presented by Fornäs, Lindberg and Sernhedes (1989). In our study it is 

presented as "Fornäs model of learning." The study's main results have shown three 

important skills. The first conclusion is that involvement in hiphop culture can lead to an 

alternative learning about the society. Our second conclusion is that the 

alternative socialization of hiphop leads to integration. A third conclusion is that 

hiphop leads to a conscious identity.  
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1. Inledning 

 

”När jag var 15 då var rap för mig på liv och död, då var allt 

rap relaterat. Man käka rap, man sket rap, man spotta rap, 

allt var rap och det var viktigt. Och idag är jag 37 år och rap 

för mig det är inte på liv och död som det var då.”  
                 Dogge Doggelito 

 

Ungdomskulturer kan ses som en metafor för kulturell och social förändring. De står för ett 

ifrågasättande av de absoluta sanningarna och kan ses som arenor där ungdomar får möjlighet 

att hantera det nödvändiga och kravfyllda identitetsarbete som varje ung människa står inför. 

(Sernhede & Söderman, 2010:57) Ungdomskulturen bildar en viktig arena för samhälleliga 

motsättningar och kulturella konflikter gällande rasism, etnicitet och nationalism (Sernhede & 

Söderman, 2010:163). Ungdomsgruppen inom ungdomskulturen är en viktig del av den unges 

sociala värld, ofta tillbringas mer tid här än med föräldrarna. Att tillhöra det jämnåriga gänget 

är självvalt, till skillnad från exempelvis skolan, vilket även ger det ett större emotionellt 

värde för den unge. I gänget formas ett förhållningssätt gentemot samhället och gänget 

utvecklar en stil genom det symbolsystem de refererar till. Tillhörigheten till gänget har en 

avgörande betydelse för den enskilde medlemmens omvärldsrelation och identitet. (Fornäs, 

Lindberg & Sernhede, 1989:212) 

 

Hiphopkulturen är en uttrycksfull och målande kultur där den egna subjektiviteten och 

personligheten lyfts fram (Sernhede, 2002:136). Den förhåller sig till de lokala livsvillkoren 

och för att skapa förståelse för hiphoppen måste den placeras i sitt sammanhang (Sernhede, 

2002:167). Hiphop kan ses som en lokalt förankrad, men globalt uppkopplad gemenskap 

(Sernhede & Söderman, 2010:58). Hiphop är flera konster tillsammans - rappen är det 

verbala, graffittin är bildkonsten, DJ:n är den som skapar musiken (Sernhede & Söderman, 

2010:88) och breakdansen är det fysiska (Sernhede & Söderman, 2010:90). Hiphoppen och 

dess beskrivning av afroamerikanernas situation i 70-, 80- och 90-talets USA har anammats 

runt om i ett allt mer segregerat Europa (Söderman, 2007:27). Rappen har sin grund i en levd 

verklighet och det mest framträdande mönstret i raptexterna från de stora städernas 

förortsområden har handlat om utanförskap – att inte passa in och inte vara önskvärd 

(Sernhede & Söderman, 2010:66). Berättelserna om det urbana livets svårigheter avslöjar en 
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kritik mot samhällsvillkoren där tydliga politiska mål formuleras (Sernhede & Söderman, 

2010:163).  

 

Studier har belyst alternativa läroprocesser som äger rum i musicerandet (Fornäs, Lindberg 

och Sernhede (1989), Öhlund (1988), Söderman (2007)). Söderman lyfter fram att olika 

aspekter av musikalisk lärande såsom letandet efter skivor, ”samplandet” av redan inspelad 

musik, men även administrativa och praktiska färdigheter utvecklas (Söderman, 2007:14). 

Rapparna framställs som affärsmän och specialister (Söderman, 2007:112). Söderman delar 

Sernhedes (2002) uppfattning om ”hiphopungdomar som semiotiska gerillakrigare och som 

organiska intellektuella”. Söderman menar att Sernhedes metafor blottlägger ett synsätt på 

subkulturer som motoffentligheter och att hiphopungdomarna kan ses som dagens kritiska 

intellektuella. (Söderman, 2007:67) Lärandet är inte endast begränsat till miljöer som skola 

och utbildning. De grundläggande insikter och färdigheter individen behöver, förvärvas ofta i 

andra sammanhang som interaktionen i familjen, föreningar, arbetsplatser och med vänner, 

med andra ord miljöer som inte har som huvudsyfte att förmedla kunskaper. (Säljö, 2000:12) 

Lärande är en aspekt av mänsklig verksamhet. Det finns i varje konversation, handling eller 

tillfälle en möjlighet att individer tar med sig någonting meningsfullt. I en grundläggande 

mening handlar lärande om vad individer tar med sig från sociala situationer och använder i 

framtida situationer. (Säljö, 2000:13) 

 

1.2 Problemformulering 

Hiphoppen har fått ett allt starkare fäste i städer som Stockholm, Göteborg och Malmö 

(Sernhede, 1996:18). Liksom punken skapades hiphoppen av ungdomar utan möjligheter att 

köpa instrument eller musiklektioner och den växte fram som ett svar på utanförskapet i 

samhället (Sernhede, 1996:119). I media har det sedan miljonprogramsområdena byggdes, 

målats upp en bild av förorten där det råder kriminalitet, arbetslöshet och våld (Ålund, 

1997:14). Detta kan påverka hur ungdomar i områdena upplever och uttrycker vilka de är 

(Ålund, 1997:162). I ett samhälle där unga upplever sig marginaliserade och inte har tilltro till 

de traditionella politiska partierna, kan den expressiva hiphopkulturen bli en samlingsplats 

och ge inspiration (Sernhede, 1996:200). Sernhede (2002) menar att hiphoppen i förorten 

skildrar en ambivalens inför området med utgångspunkter i bland annat deras positiva 

barndomsminnen gentemot medias stigmatisering och ett upplevt utanförskap i det svenska 

samhället, där de genom sin musik belyser sina livsvillkor (Sernhede, 2002:19).  
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Det finns en risk att ungdomar med invandrarbakgrund som växer upp i resurssvaga områden 

blir ”socialt exkluderade”, då det finns en sammankoppling mellan att ha växt upp i ett 

marginaliserat område och framtida levnadsvillkor. Ungdomarna stämplas som andra klassens 

medborgare, eftersom de förknippas med områdenas sociala problem, och har en överrisk att 

bli kriminella, arbetslösa, få ekonomiskt bistånd och ha en låg utbildningsnivå. Media har en 

central roll i stämplingsprocessen genom den ”negativa” rapporteringen om förorterna. 

Utvecklandet av ”platsbundna identiteter” kan vara möjliga försvar mot detta, där identiteten 

blir oppositionell mot samhället utanför området och lokalt förankrad. Ungdomarna 

(vanligtvis pojkar) skapar identiteter där det egna området och dess invånare möts med 

ömsesidig respekt, medan individer som inte delar dessa erfarenheter kan mötas med 

misstänksamhet. (Öhlund, 2011:255) 

 

Med utgångspunkt i ovanstående vill vi undersöka hiphop som ungdomskultur och dess 

betydelse. Mer specifikt vill vi studera relationen mellan skapandet av hiphopmusik och 

ungdomars socialisation samt identitet Vi är intresserade av de läroprocesser som äger rum i 

ungdomskulturen och hiphopungdomarnas personliga livshistorier. Vår titel är en parafras på 

”Hiphop Nation” och med den vill vi lyfta de lärandeprocesser som kan äga rum i 

hiphopgemenskapen. Vi finner det fruktbart att studera effekterna av hiphopskapandet då det 

är ett växande uttryck för ungdomar både nationellt och internationellt. Som vi förstår det är 

hiphoppen ett sätt för ungdomar att göra sin röst hörd och få ut sitt budskap, samtidigt som de 

ifrågasätter samhällssystemet och skapar en gemenskap där de deltar på lika villkor. Kan 

hiphoppen ”öppna dörrar” för ungdomar? Kan hiphoppen skapa en plattform för ökat 

samhällsdeltagande? Ger gemenskapen styrka att framföra sina åsikter och en ökad känsla av 

delaktighet?  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera hiphopmusik som en aspekt av ungdomars socialisation samt relationen 

mellan musikskapande och identitet.  

 

- Vilka uttryck har läroprocesserna i hiphopskapandet? 

- Hur påverkar skapandet av hiphopmusik ungdomarnas socialisation?  

- Vilken relation har skapandet av hiphopmusik till identiteten? 

 

1.4 Bakgrund  
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Hiphoppen har sina rötter på Jamaica och tog sig till New York, Bronx, i början på 1970-talet. 

Hiphoppen utvecklades från att ha varit en musikgenre till att även bli en livsstil och en 

kultur. Till en början var hiphoppen främst en partymusik utan politiska budskap. (Ekdahl, 

1999:31) Den första kommersiella framgång för hiphopkulturen blev ”Rapper’s delight”, 

vilket spred hiphopkulturen utanför New York. En annan historiskt betydelsefull hiphoplåt 

var ”The Message”, vilken har beskrivits som ett socialrealistiskt reportage om den hårda 

vardag som invånarna i Bronx under början av 1980-talet levde under. I låtarna återfinns två 

teman som sedan dess återkommit inom hiphoppen; party och politik. (Söderman, 2007:38) 

 

Den så kallade gangsterrappen, även kallad västkustrapp, uppstod under slutet av 1980-talet i 

Los Angeles som ett svar på den politiskt ”ordentliga” östkustrappen. Kontroversiella låtar om 

polisen, våld och sex började nu lanseras. Gangsterlivet - ”thug life” - romantiserades i 

västkustrappen. På grund av dess kontroversiella innehåll utlöstes en moralpanik i USA och 

frågor om censur lyftes. (Sernhede & Söderman, 2010:19) Hiphoppen har även blivit ett 

politiskt verktyg. Rapparen Chuck D menade att hiphoppen kan ses som ”svarta Amerikas 

CNN”, att rappen är afroamerikanernas enda tillförlitliga nyhetskanal i USA. Denna mening 

har nu kommit att bli världsomspunnen, då ungdomar runt om i hela världen använder hiphop 

för att beskriva sociala livsvillkor och orättvisor. (Söderman, 2007:36) Hiphoppen 

kommersialiserades och omfamnades av marknaden under kort tid, något som tidigare inte 

förkommit inom någon annan musikgenre (Chang, 2006:12).  

 

Hiphoppen kom till Sverige i början på 1980-talet, men det stora genombrottet kom med The 

Latin Kings när de 1993 släppte sin skiva ”Välkommen till förorten” (Ekdahl, 1999:32). Den 

svenska hiphoprörelsen är inte bara en betydelsefull röst åt förorten, utan den är även del av 

den globala hiphopgemenskap som ibland kallas ”Hiphop Nation” (Sernhede, 2002:19). 

Många uttrycker sin bestörtning över de ungas identifiering med den amerikanska 

ghettokulturen och dess ”pistolviftande rapstjärnor”. Men Sernhede (2002) frågar sig - borde 

inte uppmärksamheten istället riktas mot de materiella villkor, den segregation, 

diskriminering och det utanförskap som ligger till grund för denna identifiering? (Sernhede, 

2002:20) 

 

1.5 Begreppsförklaring  
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Vissa av de begrepp som vi definierar är slanguttryck inom hiphopkulturen och vi har därför 

inte kunnat hitta definitioner i litteraturen. Vi kommer därigenom använda 

intervjupersonernas definitioner till vissa av begreppen.  

 

Battle – Strid mellan rappare där originalitet och positionering är centralt. Vinnaren utses 

genom applåder och får pris och/eller äran. (Westbrook, 2002:8) Våra intervjupersoner 

beskriver det som fyndiga metaforer och formuleringar samt att självglorifiering är centralt. 

 

Beat – Våra intervjupersoner har beskrivit beats som instrumental att rappa till. 

 

Bajta – Våra intervjupersoner har beskrivit bajta som att stjäla någon annans texter.   

 

Flow – Att rappa med flyt och rytm (Westbrook, 2002:49). 

 

Läroprocesser – Likt Säljö ser vi lärande som en aspekt av mänsklig verksamhet, lärande 

handlar om vad individer tar med sig från sociala situationer och använder i framtida 

situationer (Säljö, 2000:13).  

 

Rap – Står för rytm and poesi (Söderman, 2007:22). 

 

Rhyme – Enligt våra intervjupersoner står rhyme för rimtexter.  

 

Sampla – Att sampla innebär att spela in och digitalisera analoga ljud (Söderman, 2007:49). 

 

Signa – Våra intervjupersoner beskriver signa som att skriva på ett skivkontrakt. 

 

Socialisation – Ger ungdomar normer, kompetenser och moral, vilka leder till integration i 

samhället (Öhlund, 1988:13).  
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2. Kunskapsområdet 

 
2.1 Sökprocess 

Aktuella sökverktyg för vår forskningsplan har varit Proquest Social Sciences, Academic 

Search Premier, Libris samt Diva. För att se aktuella sökord, se bilaga 1.  

 

 

2.2 Beskrivning av kunskapsområdet 

 

2.2.1 Utanförskap  

Rap utvecklades av afroamerikaner i USA där de genom musiken uppmärksammade de 

politiska, sociala och ekonomiska levnadsvillkoren inom deras områden. Med penna, papper, 

mikrofon och mixer fick många unga afroamerikaner möjligheten att skapa sin egen rapmusik 

där de kunde skildra sina egna historier och perspektiv. Pyatak & Muccitelli (2011) skriver i 

sin artikel att om man ser ifrån de våldsamma inslagen i vissa raptexter, finns det kraftfulla 

historier om exklusion, sociala och ekonomiska förhållanden. (Pyatak & Muccitelli, 2011)   

 

Sernhede (2002) har gjort studier om unga invandrarkillar som sysslar med hiphop och deras 

levnadsförhållanden och kulturella uttryck i segregationens och det nya klassamhällets 

Sverige (Sernhede, 2002:12). Medvetenheten om att bo i ett segregerat område färgar på ett 

motsägelsefullt sätt den egna självförståelsen och identiteten (Sernhede, 2002:23). Dessa 

ungdomars behov av bekräftelse, respekt och tillhörighet är formade av alienationskapande 

möten med det officiella Sverige (Sernhede, 2002:87). Många av ungdomarna har små 

förhoppningar att komma in på arbetsmarknaden (Sernhede, 2002:33). Ungdomskillarna 

Sernhede varit i kontakt med känner sig frustrerade över att de ”inte vet vad de ska göra med 

sitt liv”.  Denna vilsenhet uttrycks även när ungdomarna skildrar sin upplevelse av 

tillhörighet. Även om de är svenska medborgare, upplever de sig sällan som svenskar, 

”invandrarskapet” har varit deras primära identitet. (Sernhede, 2002:93) Invandrarskapet är ett 

utanförskap, men på samma gång positivt laddat genom att det formar grunden för en ny 

gemenskap (Sernhede, 2002:94). Trots att förhållandena i Rinkeby, Angered och Rosengård 

inte direkt går att jämföras med den verklighet som afroamerikanerna i USA lever i, finns en 

allmän identifikation med den samtida afroamerikanska ghettokulturen (Sernhede, 2002:180). 
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2.2.2 Identitet 

Genom hiphoptillhörigheten hamnar den egna förorten i centrum för det individuella och 

kollektiva identitetsskapandet. Vid upplevelsen av att inte känna sig hemma i det svenska 

samhället kan platsen där individen vuxit upp, bor, har sin vardag och sina kamrater få en 

betydelsefull identitets- och trygghetsskapande faktor. Samtidigt som det skapas en 

”nationalism of the neighbourhood” bland förortens invånare, finns även en vilja att vara del 

av ett slags världsomfattande stamgemenskap, ”Hiphop Nation”. (Sernhede & Söderman, 

2010:67) Identiteten som utvecklas är dels knuten till de lokala levnadsvillkoren, dels den 

globala förankringen. Denna ”föreställda gemenskap” som hiphoppare runt om i världen 

delar, hålls samman av grundläggande upplevelser av utanförskap. (Sernhede, 2002:152) 

Identiteten skapas i relation till andra individer. Omgivningen blir därigenom en spegelbild 

där individen definierar sig själv och sin identitet. (Lilja, 1999:20) Genom individens 

handlingar i förhållande till omgivningen söker hon skapa sammanhang och mening för sig 

själv och sin situation (Lilja, 1999:22).  

 

Öhlund (1988) har gjort en undersökning där han studerar ett rockbands socialisation samt 

spelandets gruppmässiga och individuella betydelser. Öhlund kallar de processer där den 

sociala praktiken är betydelsefulla för den egna identitetsupplevelsen för identitetsskapande 

processer. När individen i kulturell mening inte föds till något, måste hon subjektivt skapa sin 

identitet. En viss stil eller ett objekt (t.ex. ett klädesplagg eller en ring i örat) kan i det här 

perspektivet ha en betydelsefull identitetsbärande innebörd. (Öhlund, 1988:4) Individen som 

subjekt tolkar och relaterar till verkligheten utifrån hur hon subjektivt upplever den. Öhlund 

menar att dessa ”vardagstolkningar” är grunden för att individer ska kunna fungera socialt. 

(Öhlund, 1988:10) Socialisationen ger ungdomarna normer och moral, men också 

kompetenser tills de integreras till samhället (Öhlund, 1988:13). 

 

Bandmedlemmarna ger ord och musik åt den gemensamma generationens ungdomskultur 

(hårdrockskulturen). Bandets funktion som ”språkrör” ger även en speglingsmöjlighet till de 

ungdomar som inte själva spelar, där den sociala identiteten förstärks – medlemmarna ser sig 

själva som hårdrockare. Denna identitetsprocess förstärks då även andra, till exempel 

skolkamrater, uppfattar de som hårdrockare. En stark grupptillhörighet innebär ett socialt och 

kulturellt skydd under en period då man går igenom stora psykiska och fysiska utvecklingar. 

Spelandet har betydelsefulla identitetsskapande och identitetsbärande innebörder. För den 

individuella identiteten är till exempel spelandets upphov till gruppens starka vi-känsla 
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betydelsefull. En positiv självupplevelse kan dessutom stärkas genom spelandet, till exempel 

när man lärt sig något nytt eller klarat av en svår låt. (Öhlund, 1988:88) 

 

Det alternativa lärande om samhället och de själva som musikspelandet ger 

bandmedlemmarna utgör också en betydelsefull socialisationseffekt. Bandkulturen är inte ett 

avståndstagande utan ett alternativt lärande om samhället. Bandet låter medlemmarna själva 

avgöra vad som är betydelsefullt att lära sig om samhället. Dessa kunskaper eller 

socialisationseffekter har en viktig innebörd för den egna identiteten och självförståelsen. Den 

enskilde individen får genom den informella kulturen en viktig kunskapsinhämtning om sig 

själv. (Öhlund, 1988:100) 

 

2.2.3 Ungdomskultur och socialisation  

Ungdomskulturen utgör en arena för möten mellan vanor, religioner, språk, musik- och 

klädstilar, politik och annat betydelsefullt för ungdomars identitetsarbete (Sernhede, 2002:23). 

I ungdomsgruppens gemenskap bidrar musiken, dansen, klädstilar och värderingar till att 

frambringa en känsla av samhörighet där det byggs broar över individernas sociala, 

geografiska, religiösa och etniska skillnader (Sernhede, 2002:15).  

 

Vanliga ungdomskulturella uttrycksformer i de svenska mångkulturella förorterna är rap, 

breakdance och graffiti. I Sernhedes studie (2002) undersöks till exempel ungdomskulturens 

sammanlänkande möjligheter, där rapmusik blir ungdomarnas sociala och kulturella skildring 

av förorten. Den ungdomskulturella kommunikationen skapar identiteter och ett språk om den 

sociala vardagen, då individuella erfarenheter kommuniceras och görs till sociala 

beskrivningar via rapptexter. (Öhlund, 2011:259) Genom medverkan i en ungdomskultur får 

ungdomen erfarenheter, kvalifikationer, synsätt och en stil som kan ses som ett informellt 

(ungdomskulturellt) socialt kapital (Öhlund, 2011:259). För att integrationen av ungdomarna 

med invandrarbakgrund i de resurssvaga områdena ska fungera, är det betydelsefullt att stärka 

ungdomskulturens informella sociala kapital, vilket betyder att man utgår från ungdomarnas 

”livsvärld”. Ungdomarna hör till en global och ungdomskulturell kontext. En betydelsefull 

utgångspunkt i ett sådant arbete är att se hur ungdomar frambringar ett överbryggande socialt 

kapital i den globala ungdomskulturen, vilket skapar möjligheter att skapa och upprätthålla 

identiteter genom symboler som går över det sociala rum som förorten består av. (Öhlund, 

2011:263) 
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Fornäs, Lindberg och Sernhede (1989) har studerat rockmusicerande som en del av 

ungdomars socialisation för att skapa respekt för och bredda förståelsen för de 

”mångfasetterade identitetsarbeten och de dynamiska läroprocesser”, vilka går att finna i 

ungdomsgäng generellt och speciellt i rockmusicerandet (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 

1989:11). Studien belyser de informella läroprocesser som går att finna bland unga rockband 

och hur dessa kan skapa intresse även för reglerade läroprocesser inom exempelvis skolans 

regi (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:38). Musikens roll i personlighetsutvecklingen lyfts 

fram och får en brobyggande funktion mot ”mainstream” och vuxenståndpunkter (Fornäs, 

Lindberg & Sernhede, 1989:62).  

 

Gruppernas verksamheter, skapandet och sökandet, kan ses som läroprocesser som hänger 

ihop med socialisation. Socialisation för tankarna till uppfostran, där lärare och föräldrar inom 

institutionella ramar (skola och familj) formar unga till välanpassade samhällsmedborgare 

genom att lära ut regler och kunskaper. Denna uppfattning är dock allt för snäv – socialisation 

är något som fortsätter hela livet, genom livserfarenheter formas och omformas individen. 

Socialisation är en process där individen möter nya utifrån kommande impulser som sedan 

omvandlas till nya subjektstrukturer i individens inre och kropp. Utan sin kontext är 

processerna obegripliga. (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:240) Författarna tror att det går 

att finna liknande processer i andra ungdomsgrupper, som exempelvis ridning, dans eller 

bilbygge (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:267). Rockmusicerandet är ett uttryck för det 

övergripande identitetsarbete som inte bara unga står inför idag. Kort sagt kan det sägas vara 

en modern form av konfliktbearbetning, som utnyttjar resurser från alla livsområden och 

svarar på dess krav. (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:268) Studien har visat att lärande 

inte nödvändigtvis behöver vara knutet till institutioner. Ungdomars aktiviteter såsom 

rockmusicerande innehåller olika typer av läroprocesser, annorlunda från skolans lärande, 

genom att vara öppna, frivilliga och spontana. (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:270) 

 

2.2.4 Alternativa läroprocesser 

Jenkins (2011) lyfter i sin artikel de intellektuella aspekterna av hiphopskapandet och att 

hiphopartistens intellekt nedvärderas. Hiphopartisterna framställs i artikeln som skrivare och 

tänkare. Kontexten i artikeln är amerikansk och Jenkins menar att det finns en styrka hos 

hiphopartisterna som blir synlig när artisterna förmår ta sig ur fattigdom, kriminalitet och 

förtryck i Amerika. Artisterna skriver sina egna texter och i texterna framförs social kritik på 

ett kreativt och brilliant sätt. Detta visar enligt författaren mer än talang och styrka, det visar 



10	  
	  

intelligens. Enligt Jenkins bör diskussionen byta riktning från att fokusera på vad som är fel 

med hiphopmusik till att se vilka positiva egenskaper den kan föra med sig för de unga 

hiphopartisternas självbild. (Jenkins, 2011) 

 

I sin avhandling undersöker Söderman (2007) hiphopmusikers konstnärliga och pedagogiska 

strategier. Två centrala utgångspunkter i avhandlingen är att förhållandet mellan musikaliskt 

och estetiskt lärande bör studeras närmare, för att nå en djupare diskussion om mänskligt 

lärande. Den andra är att skolan och institutioner inte har ensamrätt på musikaliskt lärande, 

lärande är möjligt i all mänsklig verksamhet, därför är en icke-institutionell musikmiljö som 

hiphop intressant att studera. (Söderman, 2007:18) Söderman menar att det skulle vara 

fruktbart att öppna en kulturell plattform för debatter om samhällsfrågor och politik via 

hiphop. Några av hiphopmusikerna i avhandlingen medverkar i olika TV- och radioprogram 

där samhällsfrågor behandlas samt skriver krönikor i tidningar. Hiphoppen kan därmed ses 

som en ”språngbräda till en samhällelig, kanske framstående, kulturposition”. (Söderman, 

2007:114) Hiphopmusikerna framställs även i vissa fall som folkbildningsaktivister med en 

övertygelse om att alla individers rätt till en alternativ kultur. Hiphoppen används som 

redskap i en frigörande pedagogik och ett verktyg för politisk aktivism. (Söderman, 2007:115) 

Söderman lyfter att hiphopmusikers hantverkarkunskaper nervärderas jämfört med mer 

etablerade och institutionaliserade hantverkskunskaper (Söderman, 2007:117). Slutsatsen är 

att hiphopparen ses som en traditionsbärare, det vill säga äldre hiphoppare anser att yngre bör 

ta del av en ”estetisk kanon” som de själva tagit del av. Samt att barndomens och ungdomens 

intresse för hiphopkulturen kan leda till en livslång bildningsresa som skulle kunna öppna 

dörrarna till viktiga estetiska och samhälleliga bildningsdiskurser, vilket i sin tur kan leda till 

demokratiska och pedagogiska möjligheter. (Söderman, 2007:121) 

 

Lees (2009) artikel bygger på fyra års pågående etnografiskt fältarbete med innerstadsmän 

som rappar på Project Blowed i Los Angeles. Rapparna ser Project Blowed som en plats att 

finslipa sina prestationer och färdigheter och tjäna respekt, för att därefter lyckas i 

musikbranschen och tjäna pengar. På Project Blowed fungerar de seniora rapparna (OG:s) 

som mentorer. De uppmuntrar yngre artister att professionalisera sin inställning till att göra 

musik. Förhållandet som de seniora rapparna har med de yngre beskrivs som ett ”coaching 

förhållande”. Coacher ger yngre rappare råd om hur man håller en mikrofon på rätt sätt, hur 

man uppträder på scenen etcetera. Liksom sporttränare och lärare, fungerar äldre och mer 
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erfarna rappare som mentor för yngre och mindre erfarna rappare genom att förbättra 

grundläggande färdigheter och stödja deras karriärmål. (Lee, 2009) 

  

Petchauer (2011) skriver i sin artikel om de olika sätt som collegestudenter, djupt involverade 

i hiphop, gjorde sina personliga erfarenheter av hiphop relevanta för deras utbildningsmässiga 

strävanden. Resultaten visar hur studenterna använde deras erfarenheter av de kritiska 

diskurserna och det allmänna ifrågasättandet inom hiphopmusiken som perspektiv under deras 

utbildning. Det handlar om att organisera kursinnehåll enligt 

motstridiga ideologier eller perspektiv på ämnen, tillämpa allmänna frågor till specifika lokala 

frågor och att se kursmaterial som partiska och ofullständiga representationer av kunskap, 

vilket nödvändiggör ett kritiskt öga. (Petchauer, 2011) 

 

 

2.3 Sammanfattning av forskning 

Gemensamma teman som går att urskilja i den tidigare forskningen är att hiphoppen är ett 

uttryck för utanförskap och marginalisering i de lokala bostadsområdena. Hiphopparna 

uttrycker en sorts samhällskritik och politiskt motstånd i sina texter, ofta kopplat till 

afroamerikanernas situation i USA. Återkommande bland invandrarungdomar i förorten är att 

de känner sig ”stämplade” utifrån deras bakgrund och att media förmedlar en negativ bild av 

området. Detta påverkar identiteten för ungdomarna i området. Hiphoppen tycks skapa en 

lokal och global gemenskap - ”Hiphop Nation” – där ungdomarna känner att de deltar på lika 

villkor. Forskningen har alltmer kommit att lyfta fram gynnande aspekter med hiphoppen, hur 

den kan användas för att skapa möjligheter i samhället. Samma forskning lyfter även att 

hiphopparnas kompetenser ofta nedvärderas. Forskning som berör lärande betonar att det inte 

är begränsat till skola och institutioner. Den tar upp informella läroprocesser inom 

musikgruppen och hur identiteten påverkas och förstärks. Forskning om rockspelande 

ungdomar visar att musicerandet ger bandmedlemmarna en betydelsefull socialisationseffekt, 

som resulterar i ett alternativt lärande om samhället. Öhlund (1988) och Fornäs, Lindberg och 

Sernhede (1989) har forskat kring de läroprocesser som finns kring rockspelande ungdomar. 

Vi anser att deras studier har relevans för vår studie, då de handlar om olika 

populärmusikaliska uttryck. Författarna själva lyfter att läroprocesserna som beskrivs i 

studierna inte är bundna till rockspelande ungdomar, utan att det är läroprocesser som även 

går att finna i andra ungdomsgrupper.  
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3. Teoretiska perspektiv 
 

3.1 Socialt kapital 

Socialt kapital handlar om band mellan individer, det handlar om sociala nätverk och de 

normer för pålitlighet och ömsesidighet som uppstår ur dem. Putnam (2000) skriver att det 

grundläggande i teorin om det sociala kapitalet är att sociala nätverk har en konkret betydelse. 

Sociala kontakter påverkar både den individuella och kollektiva produktiviteten. (Putnam, 

2000:19) En viktig aspekt av sociala förbindelser är de beteenderegler de upprätthåller. 

Putnam använder sig av begreppet generaliserad ömsesidighet vilket innebär att en individ 

gör något för en annan individ utan att förvänta sig något i gengäld, utan hjälper den andra i 

trygg förväntan om att själv få hjälp av någon annan längre fram. (Putnam, 2000:20) 

 

Den viktigaste distinktionen mellan olika former av socialt kapital är den mellan det 

överbryggande (inkluderande) och det sammanbindande (exkluderande) sociala kapitalet. 

Nätverk med sammanbindande socialt kapital kan frivilligt eller ofrivilligt vara inåtblickande 

och stärker sammanbindande identiteter och enhetliga grupper. Sammanbindande socialt 

kapital skulle exempelvis kunna vara etniska sammanslutningar, luxuösa golfklubbar eller 

läscirklar med kvinnor tillhörande en viss religiös sekt. Sammanbindande socialt kapital 

mobiliserar solidaritet och skapar en bas för specifik ömsesidighet. Det framkallar en stark 

lojalitet inom gruppen, men kan även skapa en stark motsättning mot dem utanför gruppen, 

därför kan troligtvis denna form av socialt kapital ge upphov till mer negativa externa effekter 

än det överbryggande. (Putnam, 2000:22) 

 

Den andra formen av nätverk (överbryggande) är utåtblickande och innefattar olika människor 

oberoende av sociala skiljelinjer. Överbryggande socialt kapital skulle exempelvis kunna vara 

medborgarrättsrörelsen, olika ungdomsföreningar involverade i samhällsnyttigt arbete eller 

allmänkyrkliga organisationer. Överbryggande nätverk underlättar koppling till externa 

resurser och informationsspridning. (Putnam, 2006:22) Det kan sägas att det sammanbindande 

sociala kapitalet är för att ”klara sig hyggligt” medan det överbryggande är ovärderligt när 

man ska ”slå sig fram”. Det överbryggande sociala kapitalet kan frambringa bredare 

ömsesidighet och identitet, det sammanbindande alstrar en snävare identitet. I många 

sammanhang kan både det sammanbindande och överbryggande sociala kapitalet dock ha 

starkt positiva sociala effekter. De sammanbindande och överbryggande faktorerna är inte 

”antingen eller” - kategorier i vilka de sociala nätverken enkelt och prydligt kan delas in i, 
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utan de snarare har en ”mer eller mindre” karaktär där vi kan komparera olika typer av socialt 

kapital. (Putnam, 2006:23) 

 

Borevi (2004) skriver om de sociala nätverkens betydelse för individen och menar att sociala 

kontakter inom den moderna samhällsvetenskapliga forskningen har uppmärksammats som en 

central resurs. Borevi tolkar Putnams tes som att många sociala kontakter ger ett ökat 

förtroende även för människor man inte känner. Alltså främjar faktiska sociala kontakter ”den 

föreställda gemenskapen” mellan individer i samhället. (Borevi, 2004:32) Borevi drar en 

slutsats om Putnams resonemang angående överbryggande och sammanbindande socialt 

kapital och utläser att det överbryggande skulle vara bäst för att stärka samhörigheten i 

medborgargemenskapen, medan det sammanbindande sociala kapitalet riskerar att motverka 

en sådan integration (Borevi, 2004:33).  

 

Hugosson (2006) använder sig av begreppen social integration, överbryggande och 

sammanbindande socialt kapital i sin rapport där han studerar hur olika ungdomsföreningar 

kan bidra till bildandet av nätverk och förbindelser mellan individer med olika bakgrund och 

från olika miljöer. Hugosson kopplar samman socialt kapital och integration och skriver att 

kontakter inom och utanför sitt bostadsområde kan öka kunskapen om hela samhället och 

eventuellt ge en ingång på arbetsmarknaden och övriga samhället. Finns möjlighet till arbete 

och egen försörjning ökar sannolikt intresset och förmågan för deltagande på andra plan. 

(Hugosson, 2006:9) De sociala nätverken kan ha en betydande påverkan på ungdomarnas 

utveckling. Hugosson hänvisar till Putnam (2000) när han resonerar för det sociala kapitalets 

vikt i frågan och menar att de sociala nätverken har en avgörande betydelse för en individ som 

är arbetslös, lågutbildad och har problem att komma in på arbetsförmedlingens 

åtgärdsprogram. De kontakter ungdomar skaffar sig genom familjen, bland vänner, i skolan 

och på andra platser är viktiga för vilka möjligheter man har, de val man gör och hur man 

beter och utvecklar sig. (Hugosson, 2006:14)  

 

Både Hugosson och Borevi problematiserar Putnams resonemang om att det överbryggande 

sociala kapitalet skulle vara överlägset det sammanbindande. Den första invändningen ser 

värdet i att etniska minoriteter ges möjlighet att utveckla och bevara en intern 

sammanhållning, alltså de sammanhållande kontakter som enligt Putnams resonemang skulle 

kunna vara skadliga för demokratin. Den andra invändningen ser det sammanbindande sociala 

kapitalets potential att hjälpa medborgarna att göra sina röster hörda samt främja deras 
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mobilisering. Invändningarna tyder på att båda typer av socialt kapital har ett väsentligt värde, 

men att förening av dem kan vara svår. (Borevi, 2004:34, Hugosson, 2006:32 ) 

 

Vi har valt att använda oss av Putnams begrepp överbryggande och sammanbindande socialt 

kapital. Vi anser att begreppen kan hjälpa oss att förstå hur de sociala nätverken inverkar på 

ungdomarnas möjligheter i samhället. Vi förstår Putnams resonemang kring det 

överbryggande sociala kapitalet som att det hjälper till att skapa kontakter utanför den egna 

gemenskapen. Vi vill undersöka huruvida det är överbryggande eller sammanbindande socialt 

kapital som förekommer hos de hiphoppare som vi kommer att intervjua. Håller Putnams 

resonemang kring att det överbryggande sociala kapitalet skulle vara bättre för demokratin än 

det sammanbindande? Eller har Hugosson och Borevi en poäng med sitt ifrågasättande av 

detta?  

 

 

3.2 Alternativa läroprocesser 

Läroprocesser kan vara frivilliga eller obligatoriska. Frivilliga läroprocesser fodrar 

individuella val för påbörjas. Läroprocesser kan dessutom vara formaliserade 

(institutionaliserade) eller informella (spontana). Skolans lärande är i hög grad formaliserat 

och institutionaliserat. Kamratgäng är förvisso inga totala frizoner utan sociala regler, men där 

finns exempelvis inga formella sanktionerade hierarkier. Vidare kan läroprocesser vara öppna 

eller slutna. Lärandet i skolan är ofta målriktat och slutet med sina läroplaner och läromål där 

bestämda färdigheter och kunskaper övas in. Inom gängets lärande finns dock inga fasta mål, 

det är ett öppet lärande. För att summera är läroprocesserna i kamratgängens spontana 

aktiviteter, med spelandet inkluderat, annorlunda ur flera aspekter. De är informella, frivilliga 

och öppna, medan den traditionella skolan baseras på institutionalisering, tvång och 

målriktning. (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:241) 

 

Fornäs, Lindberg och Sernhede (1989) presenterar en modell för att förstå musicerandets 

läroprocesser, i denna delas läroprocesserna upp i tre lärotyper. Vi presenterar här ett urval: 

 

1. Lärande i den yttre världen. Denna lärotyp är central för skolans pedagogik och står även 

i fokus för studiens grupper. En aspekt handlar om själva musicerandet, att hantera och 

begripa instrumenten, en annan aspekt rör aktiviteter runt musiken såsom kunskaper i 

elektronik eller hantering av gruppens ekonomi. Denna lärotyp har tre undertyper. 
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1a. Praktiska färdigheter. Rör objekten i den materiella världen, ungdomarna lär sig ett 

tekniskt hantverk – behärskning av sina instrument, inredning av lokaler, skötsel av ljudteknik 

med mera (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:243). Det praktiska lärandet som sker i 

gängen har en annorlunda dynamik än den i formaliserade läroprocesser, detta genom sin 

kontext. Det handlar om självvalda aktiviteter inom kamratgängets sociala nätverk, vilket 

medför ökad motivation och tillfredställelse. (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:244) 

 

1b. Administrativa förmågor. Det handlar om att lära sig nyttja samhällets (statens och 

marknadens) organ genom makt eller/och pengar. Samhällets institutioner ses som stela och 

opersonliga och behandlas ur sin systemaspekt. De systemdominerade institutionerna har en 

viss tendens att leda det administrativa lärandet till strategiskt handlande, där individen 

manipulerar regler eller organ för att tillgodose egennyttiga mål. De sociala instanserna görs 

alltså till objekt och metoder för hantering av ekonomi och marknadsföring utvecklas. Ett nät 

av strategiskt handlande spinns runt banden, såsom media kontakt inför spelningar och för att 

promota egna demotejper eller skivor. (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:245)  

 

1c. Kunskapsmässiga insikter. Rörande natur och samhälle, en undertyp som ständigt är 

närvarande och handlar om att anskaffa kognitiva, medvetna begrepp för saker och ting, det 

handlar om kunskaper snarare än kunnande. Via intensivt lyssnande på och skrivande av 

texter ger det musikaliska arbetet kunskaper om världen. Bandets låttexter artikulerar och 

behandlar filosofiska eller sociala problem. En begreppslig omvärldsförståelse utvecklas i 

bandet, men även kunskaper inom det smalare musikaliska fältet såsom mer specifika 

kunskaper om musikstilar och artister. I den gemensamma verksamheten arbetas nya begrepp 

angående ”yttre” omvärldsförhållanden upp, kunskaper vilka även har giltighet och är 

användbara utanför gemenskapen. (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:246) 

 

2. Lärande i den delade världen. Alla läroprocesser är dock inte riktade mot något yttre. En 

del aspekter av lärande fodrar en annan relation till det man lär sig, det handlar om ett 

intersubjektivt förhållande där det utforskade måste vara eller bli både inre och yttre, delat av 

den lärande själv, för att överhuvudtaget existera. (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:246) I 

genuin mening är detta den sociala världen – den sida av livet som parallellt finns både 

utanför och inuti individerna (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:247).  
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2a. Språkliga färdigheter. Rörande de kommunikativa symbolsystem som verkar i 

individernas interaktion. Ungdomarna möts av en rad system av tecken, symboler, stilar, 

genrer med mera, vilka alla fodrar intersubjektiv giltighet för att verka. Visst kan man 

exempelvis lära sig en musikstil enbart instrumentellt och praktiskt (såsom lärotyp 1a) men 

för att hantera den rätt och förstå behövs en viss kompetens för att tolka betydelser och 

mening, vilket förutsätter att individen ”går in i” språksystemet, förankrar det i egna 

erfarenheter samt gör sig delaktig i det. (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:247) 

 

2b. Normativa förmågor. Rörande reglerna för den interaktion mellan individerna, det 

handlar om att lära sig samarbeta och hantera konflikter. Normsystem, i likhet med 

språksystem, behöver vara ”delade” (både yttre och inre) för att vara giltiga och fungera. 

(Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:248) Grupperna behöver hantera en rad olika sociala 

konflikter, det behövs en balans mellan yttre intressen men även med de egna behoven. Dessa 

processer utvecklar gruppens ömsesidiga stöd och samarbete, detta resulterar i gruppens 

specifika normuppsättning: hålla tider för repetition och konserter samt prioritera gruppen 

högt med mera. (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:249)  

 

2c. Relationsförmåga. Rörande i första hand gruppens gemenskap, det handlar om en 

förmåga att relatera till andra människor. Relationsförmågan är något som tränas upp genom 

hela livet, och vars karaktär ändras under livets olika faser. (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 

1989:250) 

 

3. Lärande i den inre världen. En del läroprocesser rör främst den inre världen, ett område 

där varje individ har en ensam och unik tillgång (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:251).  

 

3a. Självkännedom. Handlar om reflexiv förståelse om den egna identiteten. Via socialt 

giltiga språk (2a) samt begreppsliga kunskaper om omvärlden (1c) kan individen även forma 

insikter om sig själv. Individen kan fundera över sin sociala position (klass, kön, ålder, 

etnicitet osv.) och inse sina begränsningar, vad denne kan och inte kan. Individen kan i 

gruppen släppa fram egna känslor och pröva ideal, genom detta lär individen känna sig själv. 

(Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:251) 

 

3b. Idealbildningsförmåga. Rörande mål för den egna identiteten och önskeföreställningar, 

genom användandet av sociokulturella bilder och språk, exempelvis genom idoler, uttalar 
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individer sina egna ideal. Genom bland annat inlevelse i dessa idoler utvecklas en metod för 

att förändra och utveckla identiteten. Genom idealbildningar får man stolthet och självkänsla. 

Denna undertyp är sammankopplad med lärotyperna 2b och c. Idealbildningar kan vara 

förenade med tillhörighetskänslor och medverka vid normproduktion. (Fornäs, Lindberg & 

Sernhede, 1989:252) 

 

3c. Expressiv förmåga att uttrycka egna känslor. Kamratgänget ger tillfälle att lära känna 

sig själv genom att ge utlopp för annars undertryckta känslor. Genom musicerandet kan 

undanträngda känslor och impulser släppas fram. (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:253) 

 

De olika lärotyperna är inte åtskilda i verkligheten, lärotyperna förutsätter ofta varandra men 

kan även motverka varandra (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:255). Läroprocesserna ger 

skickligheter både inom musikens fält och för livet i övrigt. Det handlar om att lära sig ta 

hänsyn till andra, kompromissa, leva ut känslor, hantera grupprelationer, uppskjuta 

behovstillfredsställelse, leka med språk och stilar, utveckla sin identitet och flexibilitet med 

mera, allt detta kan användas i a) utbildningar och framtida arbetsliv, b) personliga relationer 

c) skapande, kulturliv och rekreation. (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989:256) 

 

 

3.3 Identitet 

Jaget har en utveckling, det uppstår och utvecklas i individen som en följd av dennes 

relationer i den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen och i relationen till andra 

individer i denna process (Mead, 1962:135). Barnet låtsas i vissa situationer vara en förälder 

eller lärare – personligheter omkring dem av vilka de påverkas och är beroende av. Genom de 

roller och personligheter de antar kontrollerar de utvecklingen av sin egen personlighet. 

(Mead, 1962:153) Detta resulterar i en ”andra” som är en organisation av de attityder som de 

andra i samma process har. Den sociala grupp eller organiserade samhälle som från vilken 

individen får hans jags enhet kallas ”den generaliserande andre”. Den generaliserande andres 

attityd står för hela samhällets attityd. (Mead, 1962:154) Genom den generaliserande andre 

influerar den sociala processen individers beteenden, alltså samhället kontrollerar dess 

individuella medlemmars beteenden och ingår i form av en bestämmande faktor i individens 

tänkande. Individen intar i abstrakt tänkande den generaliserande andres attityd gentemot sig 

själv och i konkret tänkande intar han den attityd som kommer till uttryck i attityderna i 

förhållande till hans beteende hos de övriga individerna som är involverade i samma sociala 
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situation eller handling. (Mead, 1962:155) Det är endast genom att anta den generaliserade 

andres attityd i förhållande till sig själv, på det ena eller andra sättet, som individen 

överhuvudtaget kan tänka (Mead, 1962:174). 

 

Mead menar att det inte finns en objektiv verklighet, utan att den är en skapelse av individens 

egna tankar (Eriksson & Markström, 2000:114). Han intresserade sig för individens 

tolkningar av sig själv och sin omvärld, handlingens subjektiva sida. Individen tillträds sitt jag 

då hon gör sig till ett objekt och ser sig med andras ögon. Människans handlingar får mening 

först i en interaktionssituation. Att individen ser sig själv ur den andres perspektiv, kallade 

Mead för rollövertagande. Genom att det finns en ömsesidig förståelse mellan två individer är 

det möjligt att ta över varandras roller. (Eriksson & Markström, 2000:115) I rollövertagandet 

tar individen till sig vissa värderingar och normer om hur livet bör gestalta sig (”den 

generaliserade andre”) (Eriksson & Markström, 2000:116). 
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4. Forskningsmetod 

 
4.1 Beskrivning av metod  

 

4.1.2 Kvalitativa intervjuer 

Intervjun är en aktiv process där intervjuare och intervjuperson, genom sin relation, 

producerar kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009:34). Forskaren är subjektiv och har ett 

”innanför perspektiv” och vanligtvis en varaktig kontakt med intervjupersonen (Olsson & 

Sörensen, 2011:18). Forskaren försöker förstå intervjupersonens kognitiva emotionella 

upplevelsevärld mot bakgrund av beskrivningarna, orden, tankarna, känslorna, erfarenheterna, 

kunskaperna, bedömningarna och tolkningarna (Larsson, 2005:92). Forskningsintervjun kan 

beskrivas och analyseras i detalj, då den transkriberas (Larsson, 2005:91). Trots att den 

kvalitativa studien undersöker vissa valda enskilda teman, undersöker och analyserar även 

studien hur dessa teman sammanhänger ur ett helhetsperspektiv (Larsson, 2005:92). Vi har 

valt att göra en kvalitativ studie då vi är intresserade av de personliga skildringarna av 

intervjupersonernas verklighet och deras subjektiva upplevelse av skapandet av hiphopmusik. 

Genom att göra individuella intervjuer har vi möjlighet att djupare utforska ämnet, eftersom vi 

får möjlighet att ställa följdfrågor och därigenom vara flexibla samt ge våra intervjupersoner 

stort utrymme att uttrycka sig.  

 

4.1.3 Narrativ teori och metod 

I vår studie har våra intervjupersoners livsvärldsberättelser varit centrala och vi har därför valt 

att lägga stor vikt vid citat i skildringen av empirin. Genom kärnfulla citat vill vi ge läsaren en 

inblick i kontexten.  

 

Berättande tycks vara en världsomfattande mänsklig aktivitet. Det är något grundläggande 

gällande skapandet av kunskap och mänskligt tänkande. Vi skapar mening av våra 

erfarenheter genom berättandet. Det är genom berättelser som vi skapar och kommunicerar 

vår uppfattning om oss själva, om andra och världen. Genom detta blir våra berättelser 

nycklar till personliga såväl som kulturella betydelsevärldar. (Johansson, 2005:16) Narrativ 

metod kan inom sociologi eller psykologi medföra att man genomför forskningsintervjuer där 

en eller flera individer ombes att berätta utifrån ett valt tema. Intervjun kan se ut på flera olika 

sätt: en livshistorisk intervju, en intervju som fokuserar personliga berättelser eller en narrativ 

intervju. (Johansson, 2005:22) En livsberättelse kan enkelt uttryckt ses som den berättelse en 
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individ berättar om sitt liv eller valda delar av sitt liv. Forskning som använder sig av 

livsberättelser studerar genom olika teman/aspekter/perspektiv hur individer skapar identitet 

och ger sina liv mening. (Johansson, 2005:23) 

 

Kunskapen vi har och producerar om världen är inte en generell eller objektiv sanning, 

snarare bör den uppfattas som en av många varianter av sanningen. Individers uppfattningar 

(eller sanningar) om verkligheten har alltid formats utifrån vissa perspektiv eller kategorier. 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet är antiessentialistiskt vilket innebär att det utmanar 

tankar om att det skulle finnas en reell, sann, ”verklighet”. I överensstämmelse med detta 

perspektiv ses berättelser inte som redogörelser för hur det faktiskt är/låg till. Det finns ingen 

bakomliggande ”essens” i berättelsen, utan meningen och betydelsen skapas genom språklig 

kommunikation i social interaktion, i ett givet kulturellt och historiskt sammanhang. 

Berättelserna är sociala konstruktioner. (Johansson, 2005:26) 

 

4.1.4 Hermeneutisk tolkning  

Inom ett hermeneutiskt perspektiv är det centrala tolkning av meningen med tonvikt på de 

meningar som eftersöks och de frågor som ställs till en text. Ändamålet med den 

hermeneutiska tolkningen är att motta en giltig och förenad förståelse av meningen i en text. 

(Kvale & Brinkmann, 2009:66) Kvalitativa forskare kan analysera intervjuerna som texter och 

rikta intresse åt den kontextuella tolkningshorisont som historien och traditionen förmedlar 

(Kvale & Brinkmann, 2009:67). Intervjun sker i en interpersonell kontext, meningen i 

intervjupersonens förklaringar är i relation till deras kontext. Det krävs omfattande 

kontextuella skildringar av miljöerna vid kvalitativa analytiska generaliseringar av den 

producerade kunskapen. (Kvale & Brinkmann, 2009:71) Inom hermeneutiska 

förståelseformer tillåts en mängd legitima tolkningar. Varierande frågor kan ställas till en text 

i en analys, där de skilda frågorna bidrar till olika meningar. Tolkaren gör antaganden som 

formar frågorna som ställs till en text och bestämmer med detta delvis den följande analysen. 

(Kvale & Brinkmann, 2009:227) 

 

 

4.2 Tillvägagångssätt, insamling av data, urval och avgränsningar samt 

operationalisering av begrepp 

I vår studie har vi sammanlagt fem intervjupersoner, tre yngre i åldern 14 - 19 år samt två 

äldre som är 31 respektive 37 år. Anledningen till detta var att vi intresserade oss för att ta del 
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av två olika perspektiv, ett som aktiv ungdom inom ungdomskulturen och ett mer 

tillbakablickade perspektiv från två intervjupersoner som har varit aktiva inom samma 

ungdomskultur. Vår förhoppning var att detta skulle ge en mer nyanserad bild av att vara en 

del av ungdomskulturen. 

  

För att komma i kontakt med våra unga intervjupersoner, tog vi kontakt med en ungdomsgård 

i Botkyrka som bland annat har en hiphopstudio. Vi har valt att inte nämna ungdomsgårdens 

riktiga namn, utan den kommer att presenteras som ”Gården”, detta för att bevara 

konfidentialiteten i studien. Förutom att ”Gården” arbetar med ungdomar som sysslar med 

hiphopmusik, har vi en förförståelse att det bland ungdomar i Botkyrka finns ett stort intresse 

kring rap och hiphopkultur. Vi valde att avgränsa oss till ungdomar som skapar hiphopmusik 

och inte ungdomar som ”endast” lyssnar på hiphopmusik. Vi använde oss av ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi valde de personer som var tillgängliga. Vi hängde 

upp en lapp på ungdomsgården där vi beskrev vårt syfte och ungdomarna fick skriva upp sig 

vid intresse. Lappen fick hänga där i cirka en vecka och när vi sedan hämtade lappen hade tre 

ungdomar som skapar hiphopmusik skrivit upp sig, vilka i sin tur blev våra intervjupersoner. 

En av de som hade skrivit upp sig var en tjej och vi uppskattade möjligheten att ha med en tjej 

i studien, då vi har en förförståelse att tjejer är underrepresenterade inom hiphopscenen. Trots 

att genus inte är centralt för uppsatsen, resonerade vi att om vi skulle hitta någon större 

skillnad mellan könen, skulle detta diskuteras i vår analys. 

 

Utöver de yngre intervjupersonerna ville vi intervjua en mer etablerad person inom svensk 

hiphop, närmare bestämt Dogge Doggelito från The Latin Kings. Vi fick kontakt med Dogge 

genom en personlig kontakt som kunde fråga honom direkt. Vi fick även kontakt med vår 

femte intervjuperson, som varit aktiv under 90-talet i framförallt Skåne, genom en personlig 

kontakt. Vid kontakt med våra intervjupersoner uttryckte de en positiv inställning till att bli 

intervjuade och samtliga gav sitt godkännande till att intervjun skulle spelas in muntligt. Alla 

intervjupersoner erbjöds att vara anonyma och eftersom två av våra respondenter var under 18 

år anonymiserade vi dem i studien och gav dem fingerade namn. Dogge och Miigo ville 

däremot ställa upp med sina artistnamn och vi såg även värdet av att ha med deras namn då 

anonymiseringen skulle innebära att en del citat av värde för studien inte kunnat användas. 

Vår femte intervjuperson valde att vara anonym och kommer också att presenteras med 

fingerat namn.  
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Vi genomförde intervjuer med en intervjuguide som hade valda teman och innehållsaspekter. 

Under intervjuerna använde vi diktafon och samtliga intervjuer transkriberades. Intervjuerna 

med ungdomarna genomförde vi i studion på ”Gården” där vi hade möjlighet att sitta ostört. 

Intervjun med ”Alex” genomfördes på Studentpalatset i Odenplan och intervjun med Dogge 

genomförde vi i hans studio i Alby. Intervjupersonerna fick möjlighet att läsa igenom 

utskrifterna och komma med synpunkter på materialet. Vi båda närvarade vid samtliga 

intervjuer men hade olika roller. En av oss hade huvudansvaret för intervjun, medan den 

andra hade möjlighet att inflika frågor vid behov, detta för att praktiskt underlätta vid 

intervjutillfällena.  

 

 

4.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

4.3.1 Validitet 

Validiteten förbinder sig till giltigheten och styrkan i det som sägs – om metoden undersöker 

vad den sägs undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009:264). Forskaren vid kvalitativa 

undersökningar är dels den som samlar in, dels den som mäter data på samma gång som 

denne ska göra tolkningar vid dataanalysen, något som kan skapa validitets- och 

reliabilitetsproblem (Larsson, 2005:115). Vi transkriberade den intervju som vi hade 

huvudansvaret för. Vi valde sedan att dela upp materialet så att vi kodade den intervju som vi 

inte transkriberat, detta med en förhoppning om att öka validiteten då två olika ögon 

behandlar samma material.  

 

Validiteten har mer koppling till de informationsrika skildringarna och forskarens förmåga att 

tolka och analysera materialet än till urvalsstorlek. För att kunna erhålla meningsfulla insikter 

behöver de öppna intervjufrågor som utformas ”mäta” eller ”fånga in” det som ska ”mätas” 

eller ”fångas in”. (Larsson, 2005:116) För att öka validiteten och inte riskera att missa något 

viktigt ämne, operationaliserade vi studiens centrala begrepp och bröt ner våra 

huvudfrågeställningar till ett antal frågor. De begrepp som vi operationaliserade var 

socialisation, identitet och läroprocesser.  

 

Den kvalitativa forskaren försöker få informationsrika skildringar från intervjupersonerna för 

att möjliggöra att intervjupersonerna fått uttrycka sina föreställningar och erfarenheter i de 

studerade aspekterna. Validiteten förbinder sig till om läsaren kan skapa sig en tydlig bild av 
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det som studerats genom de skildringar, kategoriseringar och analyser som presenteras av 

forskaren. (Larsson, 2005:117) Validiteten är kopplad till forskarens hantverksskicklighet, 

därigenom blir validiteten beroende av forskarens förmåga att avstämma, ifrågasätta och 

teoretiskt tolka materialet (Kvale, 1997:218). Då vår intervjuguide hade innehållsaspekter till 

varje fråga hade vi möjlighet att ställa relevanta följdfrågor och få så informationsrika svar 

som möjligt. Efter att materialet transkriberats kunde vi se vissa teman och mönster i 

materialet, vilka vi sedan kodade materialet efter. Vi kodade vårt material enskilt för att sedan 

gemensamt gå igenom kodningen igen, detta för att öka våra möjligheter att avstämma, tolka 

och ifrågasätta materialet. Genom kodningen fick vi en tydlig överblick över vilka 

gemensamma teman och skillnader det fanns i materialet, vilka kopplingar till teori samt 

tidigare forskning som kunde göras. 

 

4.3.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten förbinder sig till forskningsresultatens struktur och tillförlitlighet och behandlas 

vanligtvis i förhållande till om ett resultat kan reproduceras av andra forskare vid andra 

tillfällen, till exempel om intervjupersonerna ger olika svar beroende på vem som är 

intervjuperson (Kvale & Brinkmann, 2009:263). För att stärka reliabiliteten har vi noggrant 

redovisat vår metoddel för att underlätta studiens reproducerbarhet.  

 

Reliabiliteten förbinder sig till resultatens inre logik och konsistens. Forskaren kan vid 

datainsamlingen pröva konsistensen i intervjupersonens svar genom att ställa ett flertal 

liknande frågor som har fokus på samma tema och studera konsistensen i svaren. Vid 

intervjuutskriften kan den intersubjektiva reliabiliteten prövas genom att samma 

intervjuavsnitt skrivs ut av två olika forskare (eller vid två olika tidpunkter av samma 

forskare). Vid dataanalysen kan forskaren genom någon form av undersökartriangulering se 

att den egna analysen vid upprepad kategorisering av data och begrepp ger likartade resultat. 

(Larsson, 2005:117) Undersökartriangulering är ett sätt att använda olika undersökare vid 

analys och datainsamling (Larsson, 2005:34). Vi läste båda igenom transkriberingarna flera 

gånger och skrev samtidigt upp vilka kopplingar till teori och tidigare forskning vi kunde 

göra, detta gjorde vi enskilt för att sedan tillsammans gå igenom materialet. Vid den 

gemensamma genomgången kunde vi se många gemensamma tolkningar, men även ha en 

diskussion kring tolkningar som bara en av oss kunde se. Det var en fördel av vara två 

författare då vi kunde använda oss av varandra i en form av triangulering och få en mer 

nyanserad analys då alla tolkningar som gjorts ”passerat två par ögon”.   
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4.3.3 Generaliserbarhet  

Även om meningen med de kvalitativa intervjuerna är att nå förståelse om det unika, 

kontextuella och mångtydiga, kan extrapoleringar göras vid generalisering av kvalitativa 

resultat - att resultaten appliceras på fenomen med liknande förhållanden (Larsson, 2005:118). 

Vi anser med hänvisning till tidigare forskning att det till viss del går att generalisera till andra 

ungdomar eller förorter i och med de genomgående teman som forskningen rört. 

 

 

4.4 Diskussion kring etiska frågor 

Det är betydelsefullt att forskaren inom den kvalitativa studien tänker igenom allmänna etiska 

riktlinjer som informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenserna för intervjupersonen 

att delta i intervjun. Det informerade samtycket innebär att forskaren informerar 

intervjupersonen om studiens allmänna syfte och hur den i stort läggs upp. Med 

konfidentialitet menas att intervjupersonens identitet inte undanröjs. (Larsson, 2005:119) Vid 

transkribering av intervjumaterial kan känsliga ämnen uppkomma där det blir betydelsefullt 

att skydda konfidentialiteten för intervjupersonen och omgivande personer genom att till 

exempel förvara band och utskrifter på en säker plats och radera innehållet från banden efter 

forskningstiden. (Kvale & Brinkmann, 2009:203) En del av intervjupersonerna var under 18 

år, vilket innebar att de kunde dela med sig information som kan vara känslig utan att vara 

medvetna om det. Det blev då extra viktigt att vi som intervjuare ansvarade för att frågorna 

inte blev av allt för känslig karaktär. Det var även betydelsefullt att vi fick målsmans tillåtelse 

att intervjua de som är under 18 år.  

 

Gällande konsekvenserna för intervjupersonen att delta i intervjun är huvudprincipen att 

intervjupersonen ska lida minsta möjliga skada. Fördelarna, att få ny och betydelsefull 

kunskap, ska huvudsakligen balansera skaderisken för intervjupersonen. (Larsson, 2005:120) 

I vår studie är tre av våra intervjupersoner anonyma medan två ville ställa upp med sina 

artistnamn, detta innebär att studien karaktäriseras av ”semianonymitet”. Då vår studie inte 

berör vad som kan uppfattas som känslig information såsom kriminalitet, våld och droger, 

valde vi att respektera intervjupersonernas önskan om offentlighet.  
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5. Resultat 
Vi kommer att presentera resultatet under tre övergripande rubriker – Vägen till hiphoppen, 

relationen till omgivningen samt musikindustrin – med tillhörande underrubriker, därefter 

kommer varje avsnitt analyseras. När vi använder oss av Fornäs, Lindberg och Sernhedes 

(1989) modell för lärande, som presenterades under teorikapitlet, kommer vi att referera till 

”Fornäs modell för lärande”.   

 

”Gården” 

Musikhuset ”Gården” ligger i Botkyrka och är till för ungdomar mellan 12-18 år. I dagsläget 

finns tre utrustade replokaler, hiphopstudio, en konsertlokal, danssal, café, pingisbord, 

biljardbord, tv-spel med mera. 

 

Beskrivning av Miigo 

Miigo är 19 år, uppväxt i södra Botkyrka och har turkisk härkomst. Miigo började med 

musiken vid 14 årsålder och har kommit att bli en del av hans vardag då han sysslar med den 

varje dag. Miigos förebilder är Ison och Fille. Hans mest kända låt är ”Fred” och han ser sig 

som representant för hans uppväxtort i Botkyrka. I dagsläget är han aktuell med sitt första 

album.  

 

Beskrivning av ”Celine” 

”Celine” är 16 år, uppväxt i södra Botkyrka och kommer ursprungligen från Tunisien. Hon 

började med egen musik för cirka tre år sedan och är signad hos Galagowear. Tupac är hennes 

största idol. Tillsammans med vår respondent ”Martin” är hon med i en hiphopgrupp.  

 

Beskrivning av ”Martin” 

”Martin” är 14 år, uppväxt i norra Botkyrka och har libanesiskt ursprung. Han flyttade till 

södra Botkyrka för tre år sedan. Hans idoler är svenska Mohammed Ali och Bone Thugs-N-

Harmony. ”Martin” är med i en hiphopgrupp tillsammans med ”Celine”.  

 

Beskrivning av ”Alex” 

Vid åtta års ålder flyttade ”Alex” och hans familj från Etiopien till Lund, Skåne. I dagsläget är 

han 31 år och jobbar som global produktchef för ett medicintekniskt bolag. Under sin tid som 

aktiv låg ”Alex” intresse hos ”battle-rhyms”. Förebilder under sin ungdom var bland annat 
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Public Enemy. Under sin tid som aktiv var hiphoppen något som upptog mycket av ”Alex” 

tid, men numera har hiphoppen en mer nedtonad roll. ”Alex” har musiken som en hobby vid 

sidan om sitt jobb. 

 

Beskrivning av Dogge Doggelito 

Dogge har svensk och venezuelansk härkomst och är uppvuxen i Alby. Dogge började rappa 

1986 och blev rikskänd som medlem av The Latin Kings. Det stora genombrottet kom 1993, 

vid 17 årsålder, då han fick ett skivkontrakt med skivbolaget Warner Brothers. Därefter 

släpptes skivan ”Välkommen till Förorten”, som bland annat fick två grammisar. Genom 

Dogges musik fick det okända förortslivet i norra Botkyrka ett ansikte. I dagsläget arbetar han 

som entreprenör inom mediabranschen (musik-, film-, bok- och TV-branschen). 
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5.1 Vägen till hiphoppen 

 

5.1.1 Musikintresse – förebilder som startskottet för musikintresset 

 

Miigo: 

”Nä men det var en grupp förut här, Minnesbarn hette de, rappare. Jag såg 

upp till de faktiskt fett mycket asså, och de inspirerade mig fett mycket 

sådär. Jag ville ju vara som de äldre du vet, när jag var liten, och därifrån 

kommer det tror jag.”  

 

”Celine”:  

”Jag har alltid gillat hiphop alltså sen jag var yngre. Sen har min brorsa 

också rappat länge, sen gjorde jag en låt med honom när jag var nio år. (---) 

Sen kom jag hit till fritidsgården och då hade dom öppnat en studio och 

frågade vilka som var intresserade, och då var det bara för skojs skull, ville 

bara testa… sen fastande jag för hiphoppen.”  

 

”Martin”:  

”Asså, jag har en granne, ”Celine”.. De hade börjat göra en studio här i 

”Gården”, sen jag flytta hit, jag såg henne ute.. (---) Hon sa till mig kom till 

”Gården”, följ med mig och kolla hur det är där.” 

 

”Alex”:  

”Någon annan som är från vårt område, från samma sociala bakgrund, från 

samma omgivning, kan uttrycka sig på det här sättet, då måste vi också 

kunna göra det, så började det sakta men säkert. Så det var inget så här 

revolt mot att vi ville uttrycka orättvisor på skolan eller orättvisor i 

samhället, utan det var med väldigt lekfullt.”  

 

Vidare beskriver ”Alex” drivkraften bakom hans eget textskrivande. 

 

”Vad jag blev glad utav och fascinerades av, duktiga rappare som kunde 

komma på metaforer och liknelser. Det triggades jag av, ba ”Shit vad fyndig 

han var.” (---) Alltså viljan till att skapa någonting den var så självisk, det 

handlade uteslutande om att ”Nu ska jag skriva ett fett ”rhyme” så att folk 
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ser hur bra jag är”, det var väldigt ego-centrerat så det fanns ju inte en 

blekaste tanke om att upplysa folk.”   

 

Dogge:  

Det var som om Gud gav oss en sport till oss fattiga barn, att hålla på med 

utan att behöva betala någonting, för att rappen behöver bara papper och 

penna och det hade ju vem som helst typ. (---) 1988 såg jag Run DMC i 

Solnahallen, jag tror vi gick i 7:an eller 8:an, jag såg de, jag höll på med 

boxning då. När jag såg de, då bestämde jag mig att jag slutar med boxning 

och jag börjar med.. Jag vill bli rappare, jag vill bli som DOM, jag vill bli 

professionell rappare. 

 

 

5.1.2 Musikutveckling 

 

Miigo:  

”Ja, det är stor skillnad asså. Det kunde ju ta åratal innan, förut ”back in the 

days” när jag skulle göra en låt. Nu kan jag göra en låt direkt. På huvudet, 

freestyle eller någonting.” 

 

”Celine”: 

”Jag ser en stor skillnad, jag hör en stor skillnad, från hur det var i början till 

hur det är nu. Sen hur, det är genom att jag har tränat mig, lyssnat på flera, 

jag har alltid mest lyssnat på engelska sen började jag lyssna på svenska 

hiphopartister också och då satt jag och tänkte på hur de la upp saker och 

ting. Jag förstod själv vad man ska skriva om, hur, på vilket sätt och allt det 

där. Jag lärde mig flera grejer, taktiker att skriva på, och att det handlar om 

”flow.” 

 

”Martin”: 

”Från början, när jag började rappa, då var det typ såhär.. Hur ska jag säga? 

”Vi är bäst, vi är bäst”. Jag skröt, jag skröt. Sen när man lyssnar nu, man 

tänker nej.. (skratt). Inget ordförråd, ingenting. (---) Ja, jag känner att jag har 

utvecklats jätte mycket.”  

 

”Alex”:  
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”Inom hiphop, känner jag att man utvecklades väldigt mycket genom att 

repetera och öva, för varje ”rhyme” man skrev så övade man in ”flowet”. (--

-) Så sakta men säkert, travande, så hittade man ett flow eller melodi.” 

 

Dogge:  

”Jag tror att jag har gått så långt så nu ungdomarna hjälper mig. Det är nya 

tider, så jag tror att.. Man måste förstå att jag kommer från en tid när man 

inte kunde ha en studio, tekniken tillät inte de. Idag kan du ha en studio 

hemma, spela in skiva i köket med alla datorer och allt som finns, program 

och så. Så jag säger den nya tiden, framtiden, står ju ungdomarna för. Det är 

de som levererar och gör mycket grejer. (---) Men bästa regeln är hårt arbete, 

det är de som lönar sig. Det finns liksom ingen genväg i musikvärlden. (---) 

Musiken leder en alltid någonstans.” 

 

 

5.1.3 Attityd - som en del av kulturen 

 

Miigo:  

”Asså om du inte har attityd, kommer du bli uppäten, om du inte är kaxig 

kommer folk äta upp dig. (---) Du har ingen chans att överleva asså. Efter ett 

år kommer du vara slut, du kommer säga att du inte pallar med musiken 

asså. Du måste vara kaxig, om du inte är kaxig, du är slut som människa 

asså. (---) De måste veta, den där killen vi kan inte utnyttja du vet. Man 

måste sätta sin gräns från dag ett.” 

 

Miigo kommer in på hur människor kan förändras av branschen. 

 

”Vi säger jag lovar dig en sak du vet, men sen efter två år börjar det gå bra 

för mig och sen jag glömmer bort dig. Det där är ingen rappare för mig, det 

där är en pengakåt snubbe. (---) Mina värderingar har alltid varit samma, 

men man får ju en annan bild på människor asså. Det är det som påverkas 

tror jag.” 

 

”Celine”:  

”Man lär sig allt i den här branschen… Hur folk funkar och grejer… Det är 

inte så att jag blivit blåst eller något men jag har fått veta, alltså man blir mer 
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insatt i grejer. Hur det ska vara för att man ska klara sig och grejer inom 

musiken.” 

 

”Martin”:  

”Man ska gå DJUPT in, man ska ALDRIG låta generad när man rappar. (---) 

Därför jag måste ta i, i scen och visa vad jag går för så att folk ser mig och 

tänker ”Ja, han är tung” istället för att stå där och skämmas. Man ska ta för 

sig hela tiden.”  

 

”Alex”:  

”När det gäller självkänsla, hiphop är en ganska tuff, det gäller att vara cool, 

det är svårt att vara en mesig hiphoppare. Inom hiphoppen när man ”battlar” 

eller skriver ”rhymes” så handlar det ju väldigt mycket om att positionera 

sig högre än alla andra. (---) Men det här med självkänsla ligger inte i att jag 

är hiphoppare, eller att hiphop är min kultur, kanske att man har lärt sig lite 

verktyg för att kunna hävda sig i olika situationer.”  

 

Dogge:  

”Därför blev jag också första stora kända rapparen, för att jag var egentligen 

första killen som vågade, inte för att jag var bättre rappare. Jag var bättre på 

boxning än rappa om man säger, förstår du? Men just att jag hade det här 

modet och vågade gå upp och rappa fastän jag kanske inte var så bra.” 

 

 

5.1.4 Identitet och musikens påverkan 

 

Miigo: 

”Innan var man ju vilsen asså. (---) Jag har blivit lugnare som person, men 

jag tror det beror på att jag syns mycket inom rappen nu, det är det som är 

grejen. Folk ser mig som etablerad nu. Så det är därför jag måste ändå ha en 

image, fattar du. Hur jag beter mig och såna grejer. (---) Att vara rappare det 

betyder image för mig. (---) Jag gör allt för att representera Stockholm, 

(säger orten i Botkyrka)”  

 

Miigo fortsätter med att förklara hur han ser på hiphoppen och dess påverkan.   
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”Hiphop det är inte bara musikgrej för mig asså. Det är en cirkel, typ man 

lever som, en livsstil asså som man lever efter. För mig är det så i alla fall. 

För det är vissa grejer du måste göra om du är hiphoppare. Det handlar inte 

om att hata polisen asså, men det är vissa grejer, du måste bete dig på ett 

visst sätt.. Du kan ha tajta jeans och ändå vara hiphoppare också, men ändå 

du måste ha en image.. Du måste skina!” 

 

”Celine”:  

”Jo, det har faktiskt påverkat mycket, när det gäller hiphop, för det första så 

har jag uppfattat det som att man ska snacka mycket om problem och 

kriminalitet och skit, och jag har inte tyckt att det är värt att snacka mycket 

om problem eftersom att det inte finns så mycket… i alla fall inte som rör 

mig. Och sen det här med polisen, ja men det är mycket så här ”Hata 

polisen”… Alltså jag ska själv bli polis tänkte jag. (---) Jag anser mig inte 

vara som en riktig hiphoppare, om man säger så, när jag går upp på scenen 

det är inte så att jag går med baggy jeans… Om jag säger såhär, det kanske 

inte är så att folk tror att jag är rappare när de ser mig första gången, så det 

är mer att jag är mig själv och jag rappar bara. Så jag har valt att bara snacka 

på mitt eget sätt och är det såhär…” 

 

”Celine” fortsätter med att gå in på hur musiken i vissa fall kan hjälpa killar som är på fel spår 

i livet.  

 

”Umgänge, ja det är mer såhär.. Asså för mig hade det inte spelat någon roll, 

jag tänker mer på typ killar, dom har ju hamnat på rätt väg om de tar 

musiken istället för annat. Men jag har alltid varit på rätt väg om man ska 

säga så. För mig, fotboll, musik, det har tagit mycket tid… Sysselsatt helt 

enkelt blir jag.” 

 

Vi frågade ”Celine” hur det är att vara tjej i hiphopbranschen.  

 

”Ja i början så var det så när jag höll på med musiken, med just rap då var 

det på något sätt, inte blyg men jag var såhär… (---) Men nu skiter jag 

fullständigt i det. (---) ”Nä, det här är jag, jag kommer inte att ändra på det 

oavsett vad”, så jag tycker att jag är tjej gör det bara bättre. Ja, man får ju 
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mer uppmärksamhet och får bättre självförtroende. (---) Mest tjejer som 

tänker ”Ja, fan bra, bra att du vågar.”  

 

”Martin”:  

”Asså jag har lärt mig mycket av musiken du vet. Man får inspiration.. Inte 

ändras som person.. Jag vet inte hur jag ska förklara, typ där jag bor jag 

leker inte pajas bara för att jag gör musik du vet och folk känner igen mig. 

Jag är fortfarande samma person, jag hänger på samma ställen och allting. (-

--) För det finns folk, de börjar rappa, sen de syns inte längre. De slutar höra 

av sig, och ser sig mer ”speciell” än de andra, fattar du. Jag kommer alltid 

vara mig själv på det sättet.”  

 

”Martin” berättar om sina framtidsmål och hur han ser på musiken för att hantera känslor.  

 

”Men asså mitt mål, jag vill bara bli bra, jag vill bli igenkänd, jag vill sprida 

budskap till folk och massa annat. Asså jag vill att när jag blir äldre, jag vill 

att folk som var i min ålder nu ska se upp till mig som bra person. (---) Mitt 

hjärta är till för det. Asså jag är helt inne i musiken just nu. Sen typ musiken, 

den kan typ, på alla möjliga sätt, om du mår dåligt, du sätter på någon låt 

som gör dig glad, sen du är glad. Musiken ändrar på dig helt, hur du mår.” 

 

”Alex”:  

”Hiphop har en ganska stark kulturell identitet, alltså det är ju sneakers, 

baggy jeans, guldkedjor… Så att för någon som inte har en rot i någon 

kultur eller trygghet i sig själv så är det en sak som är väldigt lätt att 

anamma och hitta trygghet i. (---) Men det är inte en sak som definierar mig. 

Jag tror att det var väldigt mycket en livsstil, ett sätt att tänka, ett sätt till att 

vara under högstadiet, man jag har märkt ju mer man växt upp desto mer har 

man lämnat, man ha lämnat ganska mycket och behållit de delar som man 

vill som man vill ha kvar.” 

 

”Alex” beskriver hiphoppens stora betydelse under högstadiet. 

  

”Alltså under högstadiet så var det verkligen en identitet, jag vaknande till 

hiphop, jag lyssnade på hiphop i skolan från lektionen till skåpet alltså det 

följde med precis överallt. (---) Fram till tredje ring i gymnasiet var jag säker 
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på att jag alltid skulle ha baggy jeans på mig, jag kunde inte ha på mig något 

annat, jag hade en stor samling med ”air-force one” skor, sneakers. (---) Jag 

sa jag kommer dö i baggy jeans och t-shirt, men sen hände något som gjorde 

att jag släppte det mer och mer…”  

 

”Alex” fortsätter med att gå in på hur studier på en högre nivå påverkade honom. 

 

”För att när man kom in i plugget kom man in i en annan kontext liksom och 

man speglar sig mycket utifrån människorna som fanns där, så att det gick ju 

inte att ha baggy jeans. Jag hade mindre baggy jeans, air force ones och en 

skjorta kanske, så att man anpassade sig väl lite mer. (---) Men jag måste 

ändå säga att även under universitetet har hiphop alltid funnits med och 

hiphop finns alltid med. Nu när jag sitter på kontoret och jobbar, mellan 

möten eller mellan e-mailen, konversationer mellan distributörer, så lyssnar 

jag på hiphop. (---) Så det försvann inte men neutraliserades…”   

 

Dogge: 

”Asså musiken har påverkat hela mitt liv, hela mitt liv är uppbyggt genom 

musik och hela min karriär är musikrelaterad och hade jag inte hållit på med 

det här så hade livet verkligen sett helt annorlunda ut. (---) Jag kan inte tänka 

mig ett liv utan musiken.”  

 

Vid en återblick på sin musikkarriär blir Dogge påmind om hur betydelsefull rappen var för 

honom under sina yngre år. 

  

”Jag är inte bara rappare, jag ser mig mer som multikonstnär i och med att 

jag gör ganska mycket saker. Jag håller inte bara på med rap liksom, visst är 

jag rappare och har varit rappare hela mitt liv och kommer vara det hela mitt 

liv också, men när jag var 15 då var rap för mig på liv och död, då var allt 

rap relaterat. Man käka rap, man sket rap, man spotta rap, allt var rap och det 

var viktigt. Och idag är jag 37 år och rap för mig det är inte på liv och död 

som det var då. (---) Men rappen är grunden till vad Dogge är och jag 

kommer från och har gjort. Det är den som har gett mig den här resan.” 

 

 

5.1.5 Musikbudskap 
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Miigo:  

”Folk vet redan felen asså. Gör något positivt av det istället. (---) Men jag 

vill ju sprida ett budskap ändå. Jag vill ha fred där jag bor och sådana grejer 

asså. (---) Alla uppskattar ju det jag gör, för jag representerar ju ändå orten 

asså.. (---) Jag är inte så gammal, jag vet, men den yngre generationen, de 

som kommer ta efter MIG, de borde lyssna på mina texter och mina låtar. 

Jag tror att de kan ta lärdom av det.”  

 

”Celine”:  

”Jag är ingen som vill få ut något speciellt budskap om vilka problem jag 

har, om det ska vara något speciellt budskap så är det att försöka vända på 

det och göra något olikt resten av rapparna. (---) Jag har haft vissa budskap 

om typ såhär orättvisor, fast då är det typ såhär krig och rasism och sådana 

här grejer.”  

 

”Martin”:  

”Jag skriver budskap just nu om musiken, hur jag gör den, asså jag skriver 

lite sköna ”rhymes” och grejer.” 

 

”Alex”:  

”Så det vi ville med vår rap, det var inte så mycket att upplysa folk om 

orättvisor eller beklaga oss eller beröra stora viktiga punkter utan det var 

snarare att vara så innovativa som möjligt, det var väldigt mycket 

självglorifierande ”rhymes” - ”Jag är bäst, ännu bättre än dig”. Så det var 

mer leka med orden och komma på en så finurligt formulering så att 

motståndaren eller de som lyssnade tyckte ”Fy fan den här killen är ju grym, 

har grymt ordförråd, kan formulera sig på dom mest intrikata sätt och har en 

förmåga att leka med orden och göra metaforer eller likande.”  

 

”Alex” går in på politikens roll i musikskapandet.  

 

”Jag kan säga så här, jag tror att det hade varit annorlunda om vi var 

politiskt övertygande om att sprida ett budskap, då hade vi nog jobbat lite 

mer konsekvent ”Vi måste skapa en opinion om detta, vi måste rikta det mot 

de här personerna”. Vi hade ingen sådan agenda, vi ville bara ha kul” 
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Dogge: 

”Vi rappade allt som går igenom en ungdoms huvud typ, i stort sett alla 

ämnen man kan beta av som vi kom på; polisen, rasismen, samhället, 

förorten, invandring, allt som man gick igenom som ungdom, så jag tror inte 

att vi tänkte så mycket, vi bara gjorde och berättade det vi kände och tyckte 

på ett ocensurerat sätt. (---) Jag tror inte att vi tänkte att vi riktade oss till 

någon, vi gjorde bara musik som vi själva tycker om, liksom det som fanns 

inom oss. (---) Man vill beröra folk liksom, det är det som man vill med sin 

konst.” 

 

 

5.1.6 Kontakter och dess betydelse 

 

Miigo:  

”Om du inte har kontakter, du kommer ingenstans. Inte ens i Sverige, du 

kommer ingenstans asså. (---) Mack Beats, han har hjälpt mig mycket asså. 

Han fick mig i kontakt med Ayla-gruppen, det är Mohammed Ali, Carlito. 

Jag kom i kontakt med dom först. Sen därifrån blev det med Highwon-

grabbarna. Sen G-punkten-grabbarna. Så det har gått vidare så, du vet. Så nu 

känner alla varandra, du vet. Han är producent till alla. VI är runt honom.”  

 

Miigo beskriver när hans musikkarriär började ta fart.   

 

”För mig det gick snabbt. Jag är fett hungrig, när jag ser någon, jag hugger 

till, jag lämnar inte den där grejen asså. Förra året tror jag att det var, ”Fittja 

is peace” en grej, så träffade jag Petter där, och han kom fram till mig och 

gav mig sitt nummer. Det var Noah min producent, han gav mig kontakt 

med honom. Där började jag seriöst asså. Jag minns till och med datumet, 1 

april!” 

 

”Celine”: 

”Dom jag signat hos skaffar spelningar till mig. (---) Jag var och uppträdde 

på ett ställe, ”Fittja is peace” förra året, och det var många där, både artister 

och dom som hade sett mig och jag hade varit med i Metropol och såhär. 

Dom kontaktade Danjah och frågade om mig, så fråga han mig om jag var 

intresserad…”   
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”Martin”: 

”Ja, jätte många möjligheter. Asså jag har fått träffa kändisar, asså mycket.. 

På samma scen..” 

 

”Alex”:  

”Inte runt om i världen, världen var ju inte alls lika lättillgänglig då. 

Artisterna i New York eller Los Angeles, dom var ju gudar. Så man hade ju 

absolut ingen kontakt med andra rappare runt om i världen, det var ju ”far 

away”. Däremot hade man ju kontakter med svenska artister, svenska 

hiphoppare. Speciellt när jag var aktiv så var det en väldigt liten värld. En 

kontakt leder alltid till en annan.” 

 

”Alex” går in på hur en av hans vänner hjälpte de med de ekonomiska förutsättningarna. 

  

”Vi hade en kille som hette ”Jens” och han kom från en tät familj så han 

hade skaffat turn-tables ganska tidigt och hans föräldrar lät honom bejaka 

sina vilda hiphopfantasier, så han hade ju alltid ”12:or”. (---) Stackars 

”Jens”.. Men han var ju också en del av gruppen, men det var inget uttalat 

att vi skulle dela på kostnaderna, men jag tror att vi hade turen att det var 

någon i vår omgivning som kunde förse oss med utrustning och musik som 

gjorde att vi kunde skapa mer och inte oroa oss för saker som utrustning.”  

 

Dogge:  

Som tur var så träffade vi en kille som hade studio och han trodde på oss, så 

vi fick spela in vår första skiva med honom. (---) Så han hjälpte oss att fixa 

skivan och fixa skivkontrakt på Warner Brothers och så fick vi släppa 

skivan.. Och då kunde ju de här skivbolagen betala dyra videos som man 

gjorde förr i tiden.” 

 

Dogge beskriver betydelsen av att synas offentligt.  

 

”Jag får ju väldigt mycket förfrågningar från alla möjliga konstiga saker, jag 

försöker göra det mesta som jag kan för jag vet att även om det är töntigt 

eller tråkigt så kommer det här leda till någonting, jag tänker alltid så. Andra 

kanske tänker ”Det här är inte bra för mig, det här är inte bra för min karriär 

att synas och sälja vitvaror, det ser lite lågbudget ut”, medan jag tänker ”Fan 
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vad schysst, en reklam, här syns jag, det kommer leda till andra reklamgrejer 

eller något annat jobb någonstans på vägen.” 

 

 

5.1.7 Analys till vägen till hiphoppen 

I den här delanalysen kommer vi att tolka föregående tematiska rubriker genom ett 

hermeneutiskt synsätt. I första stycket kommer vi att beröra det som kan kopplas till ”Fornäs 

modell för lärande”, därefter går vi in på identitetens relation till musikskapandet, för att 

sedan avsluta med Putnams (2000) resonemang kring överbryggande och sammanbindande 

socialt kapital.  

 

Tre av våra intervjupersoner beskriver hur förebilder fick de att intressera sig för att göra egen 

musik. Detta knyter vi till ”Fornäs modell för lärande” och begreppet idealbildningsförmåga, 

där individen uttalar egna ideal genom sina förebilder, vilket kan resultera i förändring och 

utveckling av identiteten. Idealbildningarna medverkar vid normproduktionen, det handlar 

enligt Miigo och ”Martin” om att fortsätta vara sig själv och hålla det man lovar, något som 

de menar definierar rapparen. Samtliga intervjupersoner säger sig ha utvecklats under tiden de 

sysslat med musiken. Dogge kommer även in på utvecklingen som skett inom branschen, 

såsom möjligheterna till hemmastudio och så vidare. Dogge är ödmjuk i sitt svar och ser hur 

den tekniska utvecklingen gjort att han får möjlighet att lära från de yngre. Vid frågor om 

kulturens påverkan på attityden beskriver Miigo, ”Celine” och ”Martin” att de med hjälp av 

musiken har lärt sig hur folk fungerar. Intervjupersonernas svar om musikutveckling och 

attityd kan kopplas till begreppet självkännedom, där de prövar ideal som att vara sig själv 

och en förebild samtidigt som de lär känna sig själva och vart de själva står. Miigo, ”Martin” 

och ”Alex” understryker betydelsen av att vara tuff i branschen, något som vi kopplar till 

begreppet kunskapsmässiga insikter, där ungdomarna lär sig hur det fungerar inom det 

musikaliska fältet.  

 

Under temat identitet tycks flera av våra intervjupersoner ge uttryck för en form av 

generaliserande andre. Medvetenheten om sin plats i omgivningen finns hos alla våra 

intervjupersoner och de uttrycker förväntningarna som finns i samhället, men även deras egen 

reaktion på dessa förväntningar. Miigo och ”Martin” tar upp hur ”att vara igenkänd” påverkar 

beteendet. Att vara rapartist leder till förväntningar från omgivningen, attityder som 

ungdomarna tar in och som sedan påverkar deras beteende på ett, enligt dem själva, positivt 
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sätt. Miigo, ”Celine”, ”Martin” och ”Alex” tar upp klädstilens del i hiphopkulturen, till 

exempel ”baggy jeans”. Kläderna definierar inte hiphopparen, men samtidigt är det något som 

är kännetecknande för hiphoppare. Att intervjupersonerna tar upp klädstilens betydelse 

kopplar vi till Öhlunds (1988) resonemang kring att stilen har en identitetsbärande innebörd. 

När Miigo pratar om att han ser sig som representant för sin ort i Botkyrka ser vi en koppling 

till samma studie, att Miigo agerar ”språkrör” för områdets ungdomar. ”Alex” går in på hur 

hiphopgemenskapen kan få ett stort identifikationsvärde under tonårsperioden. Öhlund 

beskriver hur grupptillhörigheten kan ge ett socialt och kulturellt skydd under en psykisk och 

fysisk utvecklingsperiod.  

 

Gällande budskap med musiken skiljer sig våra respondenter i sina svar. Miigo är den enda 

som säger sig ha ett uttalat budskap - att det ska bli fred där han bor. ”Celine” och ”Martin” 

säger sig inte ha något speciellt budskap, men kan ibland ta upp teman som rasism och 

orättvisor, dock inte självupplevda teman. ”Celine” tar upp ett ”måste” som hon uppfattat 

inom hiphopkulturen och som hon vänder sig emot - att mycket av texterna måste handla om 

problem och kriminalitet. Detta är ett återkommande tema bland våra intervjupersoner och vi 

uppfattar det som att ungdomarna reagerar dels på attityder inom hiphopkulturen, dels på 

attityder i samhället. Ungdomarna känner av förväntningarna om att det ska finnas någon 

form av beklagan i raptexter, något som de inte ser som nödvändigt. De menar att 

möjligheterna i livet istället bör lyftas fram. ”Alex” och Dogge beskriver sin relation till 

hiphoppen under sina yngre år som mycket stark, att allt handlade om hiphop. I dagsläget har 

de lämnat vissa delar av hiphopkulturen bakom sig, samtidigt som de valt att behålla vissa 

delar. ”Alex” beskriver hur han vid övergången till högre utbildning alltmer lämnade 

hiphoppens uttryck, framförallt klädstilen. Han beskriver hur kontexten ändrades och sin egen 

anpassning till den. I ”Alex” citat blir det tydligt hur attityderna i den nya skolan påverkade 

hans uppfattning av sig själv, hur han speglade sig i sin omgivning och började anpassa sig.  

 

Under temat kontakter och dess betydelse poängterar Miigo, ”Alex” och Dogge den stora 

betydelsen av kontakter. Detta kopplar vi till Putnams (2000) överbryggande och 

sammanbindande sociala kapital, att resurser i det sociala nätverket påverkar både på den 

individuella och kollektiva produktiviteten, då intervjupersonerna via sociala nätverk har fått 

hjälp att komma in i branschen. Hugosson (2006) menar att de sociala kontakterna en ungdom 

har är betydelsefulla för vilka möjligheter de har, vilka val de gör och för deras utveckling.  
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5.2 Relationen till omgivningen 

 

5.2.1 Skolan 

 

Miigo:  

”Gymnasiet har varit bra. Hög frånvaro, men ändå har jag klarat mig bra. 

Men i nian hade jag mycket knas. (---) Men man skärpte till sig asså.”  

 

”Celine”:  

”Det har gått jävligt bra hela vägen, nu har jag börjat ettan, fram tills nu, jag 

vete fan vad som hänt den här veckan. (---) Det handlar inte bara om 

musiken, det är allt annat i mitt liv också.”  

 

”Martin”:  

”Det går bra asså, just nu jag går i åttan. Asså jag är insatt i plugget. Jag ska 

inte skylla på folket, men det är för pratigt i klassen och grejer, jag har ändå 

bra betyg.”  

 

”Alex”:  

”Jag kommer ihåg under högstadiet också, när jag var som mest aktiv inom 

hiphoppen, då var jag ganska trygg också, alltså cool, alltid kepsen på 

sniskan, stora Sony hörlurar och alltid fräscha skor.” 

 

Dogge:  

”Jag tror att från 7:an till 9:an, då var jag ganska stökig och bråkig och 

liksom skötte verkligen inte skolan. Sen började jag på gymnasiet, då kom 

jag in på en linje som heter handel och kontor. (---) Då gick det 30 tjejer i 

min klass och jag och två killar till. Så efter den dagen kom jag till skolan 

varje dag och hade bästa betyg.”  

 

 

5.2.2 Skolans musikundervisning och lärandet i musicerandet 

 

Miigo: 
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”Jag kan inte de här noterna och grejer asså, det kan inte jag. Hur man ska 

sjunga, olika klavar, den här tonen du vet, fuck de asså. (---) Att lära själv, 

du måste gå på instinkt du vet. När du är ensam i studion, du testar på 

ALLT, du kan sjunga, du kan tro du är jag vet inte vad asså. Du lär dig på 

det sättet asså. Inte genom att kolla tavlan, de pekar här och här, där hänger 

inte jag med. Jag måste göra grejer, sen lär jag mig av det.” 

 

”Celine”: 

”I början var det såhär att jag typ hatade musiklektionerna för då var det 

verkligen inte min grej, men sen fick vi en annan lärare, och han var mer 

såhär, då gjorde vi det vi tyckte om. (---) Innan så var det typ saker jag inte 

gillade. (---) Då var musiklektionerna inte riktade mot de som höll på med 

musik, utan mer såhär du ska lära dig instrument och du ska kunna om alla 

de här sångarna. Men när jag lär mig här borta (”Gården”), då lär jag mig 

mer om hur jag ska sätta ihop det jag själv rappar om.”  

 

”Martin”:  

”Ja, man lär sig också där, men jag är inte så insatt inom de.. De tar aldrig 

upp.. Vi fick en lärare nyss, han heter Björn (---) Jag visade honom det här 

är inspiration lalala, sen han börja fatta, han satte på hiphop.” 

 

”Alex”: 

”Nej, för jag var sjukt dålig på instrument, jag kunde typ, ”Killing me 

softly” på bas, sen insåg jag att det skulle ta sjukt lång tid att lära sig ett 

instrument, så jag tog en genväg och började ”scratcha” istället.” 

 

Dogge: 

”Jag tror att de inte såg min talang. Jag har aldrig fått gå på någon 

musikalisk skola eller någonting, jag är helt självlärd. (---) Nej, jag var 

ganska utskälld och.. Jag tror jag hade en 3:a i musik, de såg inte min grej 

sådär.” 

 

 

5.2.3 Lärande 

 

Miigo:  
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”Nej men asså man blir djupare som människa, asså när man analyserar 

saker. (---) Jag kan inte ta en ackord, men jag kan spela mig fram till nåt. 

Det kommer ta tid kanske, men jag kan på något sätt spela mig fram till 

någonting asså. (---) Jag lekte mig fram asså. (---) I flera år har jag lärt mig. 

Det tar flera år att lära sig det här programmet (Logic). (---) Skruva på saker, 

se hur de låter då. (---) Jag har varit med när producenter har gjort beats, så 

jag har ändå lärt mig därifrån hur de gör typ.” 

 

Miigo går in på texters betydelse.  

 

”Han har påverkat mig. Hans texter brukar jag lyssna på, sen brukar jag slå 

upp det han säger du vet och det får en annan bild på saker, såhär ”Abo det 

är såhär det funkar”, inte som jag trodde du vet.”  

 

”Celine”:  

”Sen har jag lärt mig mer allmänna grejer också, alltså jag har ju blivit mer 

allmänbildad om man säger så… (---) Jag har gått in djupare, mest det här 

med diskussioner om varför folk tycker si eller så, så det är mer såhär 

vanliga grejer… (---) Men att jag själv vill lära mig mer både för musikens 

skull och för min egen del, typ genom att kolla på nyheter eller bara läsa om 

folk, typ orättvisor om man säger så, allt möjligt om man säger så.”  

 

”Martin”: 

”Mitt liv, asså inom skolan, mitt ordförråd har ökat, för jag använder det 

mycket, jag skriver mycket. När jag började rappa, jag gick in på rimlexikon 

du vet, och sen synonymer för att hitta synonymord för att det skulle låta bra 

du vet. Men nu man har de i tankarna, asså i hjärnan du vet.” 

 

”Martin” beskriver tre saker som hiphoppen har lärt honom. 

 

”Första, du ska ta emot kritik, du ska lyssna på vad folk säger till dig, om 

folk hatar på dig, du ska inte göra någon tillbakagrej mot de, de får hata om 

de vill. (---) Andra saken är, som ny rappare man ska aldrig.. Du ska ta hjälp 

från början, men sen när du har lärt dig grunderna, ta aldrig någons hjälp, du 

ska kämpa själv så du får ett bra rykte. Och tredje är.. ”Bajta” aldrig någon 

rappare, var dig själv.” 
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”Alex”:  

”Jag tror att den gjort mig lite mer allmänbildad, för hiphop kan vara väldigt 

allmänbildande för att det gäller ju att ta allt som finns runtomkring, vare sig 

det är politisk debatt eller samhällskritik eller komedi eller drama så ska 

man försöka fläta in det på något vis och göra nytt utav det.”  

 

”Alex” går in på vad han har fått med sig från sin tid som rappare. 

 

”När man ”battlar” så måste man vara såhär ganska snabbtänkt, man måste 

kunna kontra ganska snabbt. Men också mitt arbetsspråk är engelska, så jag 

har ju fått ett väldigt stort vokabulär, både i svåra ord och mycket liknelser, 

mycket metaforer, som gör att jag i ett socialt umgänge kan passa in i väldigt 

många olika situationer, så allt ifrån diskussion om världspolitik till 

barbapappa.”  

 

”Alex” berör även de musikaliska färdigheterna. 

 

”Musikaliska färdigheter har jag fått definitivt fått, man känner till väldigt 

många olika musikstilar och artister på grund av att hiphoppen baseras på 

sampling. Så då har man återupptäckt många gamla artister, det har ju 

betydelse i ett socialt umgänge, alltså kan du referera till Frank Sinatra eller 

Nina Simone eller Womac så har man ju gemensamt samtalsämne, en 

gemensam grund att stå på med en fyrtiotalist som hörde den musiken under 

sina unga år. Så att jag tror definitivt att det har betydelse, större betydelse 

än vad man tror.”  

 

Dogge:  

”Asså vi började skriva texter i tidig ålder. Då förstod man att man behövde 

ganska mycket text och såhär, så att på gymnasiet när jag hade svenska och 

de, och engelska, då förstod jag att det här var viktigt för mig för att hålla på 

med rap, så jag satsade lite på de, jag tror att jag fick fyra i svensk litteratur 

och 5:a i svenska språk. För jag ville rappa på svenska, så ville jag ha bra 

betyg i de, för att jag visste att det var viktigt.” 

 

Dogge går in på vikten av ett stort ordförråd. 
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”Rap, det är lite speciellt för att det är ju ord och språk som man håller på 

med och det får man bäst i skolan, så VILL man hålla på med rap, så är 

skolan JÄVLIGT viktig, det är den viktigaste formen, läsa, bygga stort 

ordförråd och sådär. Om man kollar på Tupac, han gick på college, han gick 

på New York Theatre, teaterskola och allt liksom. Snubben var fett utbildad 

liksom! (---) Då behöver du vara lite smart. Man kan inte vara dum för att 

säger du idiotgrejer, då blir du idiotförklarad liksom.” 

 

 

5.2.4 Utanförskap 

 

Miigo:  

”Jag tror de ser ner på inte bara (säger orten i Botkyrka) utan hela Botkyrka. 

Jag tror inte det handlar just om (säger orten i Botkyrka) folk känner ju det, 

folk vet om det, men istället för att hålla på med ”Jag hatar polisen”, borde 

man ta vara på saker och visa att förorten kan. Istället för att kasta stenar på 

polisen och bränna polisbilar. De borde hellre visa att de också kan göra 

någonting.”  

 

Miigo går in på att sprida ett positivt budskap istället för att lägga fokus på det negativa.  

 

”Mitt område har alltid varit knas. Det är inte bara för att Reinfeldt finns 

utan det har alltid varit knas. Sen jag föddes har det varit knas. Och att göra 

en låt om det asså snälla, folk vet om det. Istället för att kritisera dem, jag 

gör en positiv låt som gör ungarna hungriga så att DE kan göra nya låtar och 

då kanske det blir förändring.”  

 

Miigo fortsätter med att berätta om hur han upplever att media ser på förorten och hur han ser 

på sitt eget område. 

 

”De ser oss som djur, det är det som är grejen. Media ser förorten som djur, 

men det är inte sanningen asså. (---) De säger skottlossningar och grejer, det 

är sant. Det de skriver är sant, men det är ändå mycket kärlek. Det är fett 

mycket kärlek asså. Och det som är nice, alla känner alla typ. (---) För jag 

tror att jag kommer bo här hela livet. Jag tror inte att jag kommer bo utanför 

Botkyrka.” 
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”Celine”:  

”Jag tycker inte att det är ett så stort problem som vissa gör det till, vissa 

som överdriver. (---) Jag har blivit mer insatt i det. (---) Polisen och såhär 

skildringar i olika orter. (---) Så ja, det har påverkat mycket genom att jag 

tänker mycket själv på hur det egentligen är.” 

 

”Martin”:  

”När folk väl säger det på texter och grejer, då man går djupare in i vad man 

ser.. Och vissa rappare säger saker som inte, asså ”make no sense”. De 

ÖVERDRIVER. Vi säger på typ två år, fem polismän har gjort dumma 

grejer, då de drar HELA, asså staten med sig. (---) Men polisen gör sitt jobb. 

Och vissa gör fel, men man ska inte dra alla över en kam. (---) Asså det är 

bra om du har SETT det med egna ögon, det budskapet du ska sprida. Asså 

media kan vara ärliga, media kan snacka skit, men för det mesta vad jag har 

sett de snackar bara skit.” 

 

”Martin ” fortsätter med att beskriva hur förorten kan uppfattas av andra och tar upp 

ungdomarnas ansvar för att relationen till polisen ska bli bra. 

 

”Jag drar inte alla över en kam men vissa svenskar de kommer tänka ”Det är 

invandrare här, de håller på med dumma grejer”. Sanningen är, det ÄR 

invandrare här. (---) Det kommer en brandkår, de slänger stenar på dom, de 

gör massa grejer. Poliser jagar dom för dom åker mopeder. (---) Det är deras 

fel sen om Sverige blir såhär knasigt land och grejer.” 

 

”Alex”:  

”I Lund, vi har inga stora integrationsproblem eller sociala problem, vilket 

gjorde att det inte fanns några röster inom hiphoppen som bejakade det. Och 

det hör man också nu i Timbuks låtar han pratar orättvisor på ett stort plan. 

Alltså han har mer problemställning på ett större perspektiv, kanske på en 

mer filosofisk nivå. Det baseras ju på att det var väldigt tryggt… Det fanns 

från Göteborg en grupp som hette The Hammerhill Klick på nittiotalet, som 

hade ju en annan inriktning i sina texter.” 

 

”Alex” beskriver hur uppväxtmiljön påverkar individens synsätt. 
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”Jag tror inte att jag ser världen med nya ögon på grund av hiphoppen, men 

jag har fått en förståelse för orättvisor som andra sjunger och sen så styrker 

de det eller försöker lyfta fram budskapet via hiphoppen. Men hiphoppen är 

ju ingen religion eller filosofi som ser världen på ett sätt, utan endast ett 

uttryckssätt till att förmedla vilka känslor man än har. (---) Skulle jag vara 

uppvuxen i Compton med alla de orättvisor som finns där, tror jag att jag 

skulle få hiphopglasögon, hiphopperspektiv. Men jag är inte uppvuxen i en 

sådan miljö så jag kan inte säga att min åskådning baseras på orättvisa.” 

  

Dogge:  

”Jag tror att om man pratar om samhället så pratar man om sin situation där 

man är och man kanske typ är besviken på något och då kanske man skickar 

en pil mot samhället liksom. Jag tror det är hur man mår som människa. 

Men det är klart det finns saker i samhället man vill förändra eller tänker 

på.” 

 

Dogge går in på ett av Olof Palmes tal som de valde att ta med i låten ”Fördomar 2”. 

 

”Vi ville sampla Olof Palme till exempel för att han sa en bra sak som vi 

kände, han pratade om fördomar och i Sverige har vi fördomar, jag själv har 

blivit utsatt för fördomar, hur jag ser ut, var jag kommer ifrån. (---) Den här 

killen pratar till sådana som mig och det tyckte jag var viktigt och då tog vi 

med det liksom för att visa andra människor som lyssnar på oss – att kolla 

han sa såhär, fan det gäller ju än idag, fast han sa det 1965!” 

 

 

5.2.5 Socialisation 

 

Miigo:  

”Jag har fått jobb asså. Jobbar här. (---) Jag är studioansvarig här. (---) Så det 

har öppnat dörrar för mig asså. Jag ska gå en utbildning, jag fick erbjudande 

faktiskt efter gymnasiet. (---) SAI-institutet heter det. Musikhögskolegrej. 

Jag ska gå där. (---) De gick genom manager och sådär.”  

 

Miigo berättar vad hans mest kända låt ”Fred” har skapat för möjligheter för honom.  
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”Fred” har öppnat många dörrar för mig asså. I Sverige har det gjort asså. 

När jag går på gatan, folk känner till mig asså. Dörrar har öppnats. Jag har 

fått fett med spelningar. Sommaren, det är maxat.” 

 

”Celine”:  

”På sätt och vis har det gjort det, alltså jag har blivit signad …(---) Ja, precis, 

det går riktigt bra nu alltså, så det har öppnat många dörrar exakt, fast alltså 

som sagt det är inte så att jag hade valt någon sämre väg om inte jag höll på 

med det… Men ja, öppnat dörrar inom musiken har det gjort.” 

 

”Martin”:  

”Jag gjorde en film, de var genom att de hade sett mig uppträda. Highwon, 

de gjorde den där ”Lilla al Fadji”. Min bror, han hade tydligen fått ett 

samtal, de hittade inte mig såhär, sen de ba ”Ja, vi vill att din bror ska vara 

med i Lilla al Fadji”. Så jag var på sådär, jag skulle spela någon snubbe. Så 

nu jag känner allihopa därifrån.” 

 

”Alex”:  

”Under tre år så fick vi kulturstipendium och fick åka till Bryssel, det var 

något som hette ”Hiphop exchange”. Vi var väl 16 år och fattade ju 

ingenting så var vi där en vecka allting betalt, och tanken var att vi skulle 

vara mellanakt och rappa med ett band från Senegal som spelade trummor så 

skulle vi tillsammans göra ett nummer. Och det fick vi finansierat av EU, 

resa, mat, logi och det var det enda vi brydde oss om. Det var ju mycket jobb 

för två veckor men det var roligt.”  

 

Dogge:  

”Absolut, asså hiphoppen är den som öppnat alla dörrar för mig. Det var så 

jag startade, det var så jag blev känd och framgångsrik och idag gör jag ju 

reklam som jag rappar i, det är rappen som har öppnat allt de där så musik 

generellt tror jag öppnar många dörrar i livet och det kan vara både positivt 

och negativt men det kommer att leda någonstans liksom.”  

 

Dogge beskriver vidare betydelsen av att vara öppen för möjligheter som finns tillgängliga.  
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”Folk hälsar på en, känner igen en, man träffar mycket, och då har det lärt 

mig att om man är schysst kille eller snäll i livet så öppnar det bara ännu mer 

dörrar, det tror jag är viktigt, att den här dörren kanske är tråkig jag vill inte 

gå in här men den här dörren kommer leda till tio andra dörrar som är bra 

sen, så det är viktigt tror jag. Det är vad jag har lärt mig.” 

 

 

5.2.6 Framtiden 

 

Miigo:  

”Pengar det är sekundärt, det är inget för mig. Det är mest för att sysselsätta 

mig och hålla mig borta från saker som mina vänner gör. (---) Jag säger 

såhär till dig, om fem år vill jag stå på TV4:s nyhetsmorgon med grammis 

här (visar med armen) och P3-guld. Det vill jag göra, men jag vet inte om 

jag kommer uppnå det. Men det är mitt mål. Jag siktar ju på det.”  

 

”Celine”:  

”Har ingen aning, antingen som polis eller som fotbollsproffs eller… Nej jag 

vet faktiskt inte…” 

 

”Martin”:  

”Jag tror det kommer gå bra asså. Det är bara att jobba hårt nu som ung, 

istället för att slösa tiden på att punda ute. Sträva efter det man vill ha, sen 

man får hoppas att det går bra. Man får göra sitt bästa.. (---) Tio år, då jag är 

sponsrad, hoppas signad på ett skivbolag.. Mitt mål, den dagen jag når det 

här målet, då jag slutar med att rappa. Jag vill vinna P3-guld, sen jag är 

färdig.” 

 

”Martin” berättar att utbildning är viktigt då rap karriären inte alltid blir som man har tänkt 

sig. 

 

”Asså, jag tänker såhär, musiken kan vara en grej som asså skapar mitt liv, 

men i framtiden tänk ifall den är en glädjedödare, tänk ifall den inte ger mig 

någonting. Fan, det är klart man måste ha jobb också, det är inte bara 

musiken som.. Som folk här, ”Vad ska du bli?”, ”Fotbollsspelare”. Ja det går 
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fem år, de blir ingenting, de ångrar att de sket i skolan. (---) Jag vill bli 

socionom eller vad det heter. (---) Jag vill jobba med folk som har det svårt.” 

 

”Alex”:  

”Insikten till att det inte gick att livnära sig på det, det är ingenting jag 

liksom en dag kom på, nu tänker jag lägga av med det. Min familj hade en 

väldigt stor påverkan på det. (---) Så att det var ju väldigt mycket influenser 

utifrån som jag motvilligt tog in och accepterade. I den åldern är man en 

drömmare, man vill ju bejaka sin rap.”      

 

Dogge: 

”Asså för mig är musiken någonting som är terapi eller någonting som jag 

älskar och vill göra och lever för. Mitt drömjobb typ så.. Jag vill bara göra 

musik. (---) Det är en livsstil som jag tror att jag kommer hålla på med 

ganska länge, kanske inte hela livet men länge.” 

 

 

5.2.7 Analys till relationen till omgivningen 

I vår andra delanalys kommer vi att tolka föregående tematiska rubriker genom ett 

hermeneutiskt synsätt. Inledningsvis kopplar vi till forskning inom lärande (Söderman (2007), 

Säljö (2000), Fornäs, Lindberg och Sernhede (1989), Öhlund (1988), Petchauer (2011)), 

därefter kommer vi anknyta till Putnam (2000).  

 

Ingen av våra intervjupersoner har haft något intresse för skolans musikundervisning. Miigo 

och ”Celine” ser skillnader mellan skolans musikundervisning och lärandet i musicerandet. 

De menar att skillnaden låg i att musiklektionerna inte berörde saker som intresserade dem, 

medan de i studion hade möjlighet att testa och leka sig fram samt att de då fick arbeta med 

saker som de hade intresse för. Vi kan se likheter med Söderman (2007) och Säljö (2000), att 

lärande inte är knutet till institutionella miljöer, eftersom ungdomarna beskriver hur de lär sig 

i miljöer utanför skolan. Under temat lärande blir hiphoppens allmänbildande sidor tydliga i 

våra intervjupersoners var, alla menar att hiphoppen har fått dem att ”djupare gå in i saker”. 

Intervjupersonernas svar går även att koppla till ”Fornäs modell för lärande” och begreppet 

kunskapsmässiga insikter, som bland annat står för lärande om natur och samhälle. Genom att 

lyssna på hiphoptexter där olika samhällsförhållanden tas upp får ungdomarna kunskaper om 

omvärlden och intresse för det som texten tar upp, men även en vilja att ta reda på om det 
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verkligen förhåller sig så. Vi ser likheter med Petchauer (2011) som i sin artikel beskriver hur 

collegestudenter använde sig av hiphoppens ifrågasättande natur under sin utbildning. Detta 

ger även ungdomarna möjlighet att fundera kring deras egen situation och position, de 

upplever sig som mer allmänbildade, något som också kan kopplas till begreppet 

självkännedom. Gemensamt för Miigo, ”Celine” och ”Martin” är att de menar att hiphoppen 

både kan öppna deras ögon för orättvisor som finns i samhället, men att de även menar att 

vissa hiphopartister/låtar ”överdriver” en del situationer om exempelvis polisen. Lärandet kan 

även kopplas till det Öhlund (1988) beskriver gällande att det alternativa lärandet om 

samhället och sig själva utgör en betydelsefull socialisationseffekt. Personerna själva avgör 

vad som är betydelsefullt att lära sig om samhället, kunskaper som har en viktig innebörd för 

den egna identiteten och självförståelsen.  

 

Fornäs, Lindberg och Sernhede (1989) skriver om formaliserade och informella läroprocesser. 

I samtal med ungdomarna får vi åtskilliga exempel på informella läroprocesser. ”Martin”, 

”Alex” och Dogge pratar om vikten av att ha ett stort ordförråd för att kunna skriva ”feta 

rhymes”. Dogge och ”Martin” jobbade/ar båda aktivt på att utöka sina svenska kunskaper. 

”Alex” menar att han även haft god användning för sitt stora ordförråd samt de musikaliska 

färdigheterna han fått genom hiphoppen i sitt nuvarande arbets- och privatliv. Kopplas detta 

till begreppet kunskapsmässiga insikter kan vi se hur kunskaperna både har giltighet inom och 

utanför den egna gemenskapen. Miigo har lärt sig själv att hantera både musikinstrument och 

musikredigeringsprogrammet Logic, genom att ”leka sig fram”. Detta kan kopplas till 

begreppet praktiska färdigheter samt Säljös (2000) argumentation om att musikaliskt lärande 

inte bara äger rum i institutionella miljöer. Att det tagit flera år för Miigo att lära sig 

programmet indikerar på den motivation som Fornäs, Lindberg och Sernhede (1989) 

beskriver, att motivationen ses som en följd av att det är en självvaldaktivitet.   

 

Både ”Alex” och Dogge säger i likhet med tidigare forskning att hiphopmusiken används för 

att uttrycka de lokala levnadsförhållandena. Hiphop som ungdomskultur blir en arena där 

ungdomar kan behandla de frågor som många ungdomar tampas med. Miigo och Dogge har 

använt sin musik med en förhoppning om att kunna påverka eller upplysa sina lyssnare. 

Dogge använde ett känt tal av Olof Palme om fördomar i en låt med samma namn för att 

belysa en fråga som upplevdes viktig. Miigo vill använda sig av positiva låtar så de yngre 

ungdomarna ska inspireras till förändring. Detta är även något som tas upp av Söderman 

(2007) där han bland annat lyfter fram hiphopmusiker som folkbildningsaktivister.  
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Bland ungdomarna verkar det finnas en dubbelhet till media, å ena sidan sägs media 

rapportera saker som faktiskt händer i området, å andra sidan uppges de ha en negativ ton mot 

förorten. ”Martin” kommer även in på fördomar mot förorten som kan finnas i samhället, men 

menar att ungdomarna i förorten även har ett ansvar gentemot statens institutioner som 

exempelvis polis och brandkår så att agg inte bildas dem emellan. Att media skulle förmedla 

en felaktig bild av förorten är ett återkommande tema i tidigare forskning. Putnam (2000) gör 

distinktionen mellan överbryggande och sammanbindande socialt kapital, där det 

överbryggande ska alstra en bredare ömsesidighet och identitet medan det sammanbindande 

alstrar en snävare identitet. Att ungdomarna ger en nyanserad bild av medias rapportering 

samt att de även ifrågasätter vissa samhällskritiska röster inom hiphopscenen tycker vi 

indikerar på en bredare ömsesidighet och identitet. Enligt Putnam (2000) och Hugossons 

(2006) beskrivning av det sociala kapitalet skapar det överbryggande och sammanbindande 

sociala kapitalet förståelse för omgivningen som individen kommer i kontakt med. 

Ungdomarna får genom sina kontakter inom och utanför bostadsområdet en ökad kunskap om 

samhället. I den tidigare forskning som vi tagit del av uttryckte ungdomarna en hopplöshet 

inför sin framtid och att inte veta vad de ska göra med sitt liv. I detta skiljer sig våra 

intervjupersoner. Vi uppfattar en tillit hos ungdomarna, de tycks alla se möjligheter att klara 

sig i samhället. Ungdomarna ser ljust på framtiden både inom musiken och utanför. ”Celine” 

och ”Martin” behöver inte nödvändigtvis lyckas inom musiken, utan ser även möjligheter 

utanför musiken. ”Alex” däremot kom till insikt, framförallt genom familjens påverkan, om 

att musikbranschen är en svår industri att lyckas inom.  

 

För ”Celine” har musiken enligt henne själv mest gett möjligheter inom musikbranschen i och 

med att hon ”signats” av ett bolag och därigenom får hon spelningar runt om i landet. Trots 

sin låga ålder har även ”Martin” fått möjlighet att medverka i en film, ett jobb som han fått 

efter ett uppträdande. ”Alex” berättar om ett EU-kulturstipendium de fick genom en kontakt 

på ett ställe där de uppträtt. Musikskapandet tycks ha gett socialt kapital med överbryggande 

karaktär till samtliga intervjupersoner. Dogges hela karriär är musikrelaterad, men 

musikkarriären har även lett till andra möjligheter, till exempel medverkan i ett antal olika tv-

program (debattprogram, reseprogram och nöjesprogram) och böcker. För Miigo har 

musikskapandet lett till erbjudande om utbildning och han har genom musikskapandet fått ett 

jobb på ”Gården” som studioansvarig, där han bland annat hjälper yngre rapmusiker att göra 

musik. Detta kan kopplas till Lees (2009) artikel där han beskriver att mer erfarna rappare 

genom ett ”coaching förhållande” hjälper yngre rappare på verksamheten.  
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5.3 Musikindustrin  

 

5.3.1 Att ta betalt/marknadsföring 

 

Miigo:  

”Jag kan säga ett pris till dig till exempel. Ni ska ha en grej på en 

ungdomsgård, jag frågar först ”Hur mycket förväntar ni er?”. Om han säger 

1000 pers. du vet, då frågar jag ”Vad är inträdet?”. ”120 spänn”, säger han. 

De tjänar 120 000 plus de säljer läsk, vi säger det blir runt 200 000, då jag 

ska få 1 lax av det? Aldrig i livet! Funkar inte sådär asså. Jag tar det som 

krävs. Om ni säger det kommer 100 pers. och vi tar ingen inträde, jag kan 

inte säga till er 10 lax. För det är inte bra stil asså. För jag måste ändå utgå 

från er budget. (---) Men skivan kommer inte sälja, vet du om det? I Sverige 

det är spelningar du tjänar pengar på.”  

 

”Celine”: 

”Det är typ, nu inom musiken så säljer man inte lika mycket cd-skivor, 

eftersom att ingen köper det, så det är inte det som jag tänkt tjäna på. Men 

när jag går ut på spelningar så, dom jag signat hos skaffar spelningar till 

mig.” 

 

”Celine” beskriver hur hennes musik marknadsförs.  

 

”Jag och ”Martin”, när vi gjorde själva, det var det mer såhär Youtube 

(skratt) och våra polare hörde. Men nu när jag skrivit på, jag har inte släppt 

nått än, men asså jag marknadsför det också genom Youtube fast mest att 

dom (bolaget) sprider det, dom är större och alla lyssnar mer på dom. Och 

flera artister också, det är flera svenska hiphoppare som hört mig och 

”Martin” och man har tur om alla sprider låten helt enkelt.” 

 

”Martin”:  

”När det är välgörenhet, vi frågar inte ens om pengar. Men sen ibland när 

det är sådana här uppträdanden då man vet ”Ja, inträde så här mycket.” (---) 

Vi får pengar när vi uppträder.” 

 

”Alex”:  
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”Det var ju väldigt lekfullt, jag tror det var någonting som man nu i 

efterhand inser hur icke-affärsmässig man var. (---) Vi fattade ju inte att det 

var 300-400 betalande som kom dit för att se oss… Vi fick öl och kanske 

500 per person, så att det var ju på den nivån. (---) Det ser man ju än idag 

som konstnärer som är dåliga på att marknadsföra sig själv, att förstå sitt 

eget värde och kräva ersättning utifrån det.”  

 

”Alex” fortsätter med att konstatera att det är svårt att lyckas inom musikbranschen. 

 

”Jag upptäckte ganska snabbt att om man ska hålla på med hiphop i Sverige 

så kommer man ha det väldigt kämpigt. (---) Så när jag insåg det tänkte jag, 

jag vill inte vara fattigt resten av livet…” 

 

Dogge: 

”Jag fattade ingenting i början. I början stod man bara och sjöng överallt, 

fick inte en krona någonstans, tills man kom på ”Jaha, man kan ta betalt för 

de här”, då började man ta betalt. (---) Asså om du är sångare så gör du en 

tjänst liksom, så får du själv värdera hur mycket den är värd, men sen måste 

man kunna säga alla som vill ha dig har olika budgetar och olika ekonomier. 

En fritidsgård har kanske inte så mycket, men ett rikt företag kanske har 

mera så man får kanske ta lite mindre betalt där och så kanske de som har 

mera kanske får betala lite mer där, så det brukar jämna ut sig. (---) Oftast 

konstnärer har dåligt affärssinne men de är bra på sin konst.” 

 

Dogge går in på vikten av att synas och knyta kontakter.  

 

”Man måste vara ute och göra reklam för sin grej, man måste spela mycket, 

göra sitt namn känt lokalt och sen försöka hela tiden knyta kontakter. Det är 

det livet går ut på eller arbete går ut på, att ha kontakter. Så är de, de spelar 

ingen roll om du är rappare eller spelar golf eller jobbar på ett företag.” 

 

 

5.3.2 Hiphoppens autencitet  

 

Miigo: 
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”Kartellen är oäkta. Ison och Fille är äkta. (---) Kartellen-grabbarna du vet, 

de säger bröder till varandra, de har känt varandra i tre år. Och deras texter, 

det är inte de som skriver. (---) Asså att man skriver sina egna texter, jag 

tycker att det är ”prio” ett för mig asså. Om du är hiphoppare, du måste 

skriva dina egna texter tycker jag. Rappare måste skriva sina egna texter, det 

är ett måste för MIG. (---) För det är DIN musik.” 

 

”Celine”: 

”I Sverige finns det de som är äkta också, jag kan tycka att hela Ayla 

klicken, Labyrint, alla dom här stora. Vissa oäkta kan vara, alltså jag kan 

inte sitta och säga vilka som är oäkta och äkta men de som jag inte tycker 

om är Kartellen. (---) Nej men först handlar allt bara om kriminalitet, ja vi 

gör si och så, skryter, det är fan ingen rapgrupp, det är bara en 

gangstergrupp… Och sen är det såhär att (låtar) ”gangster bitch” man ba 

”Ok vad ska det här handla om?” 

 

”Martin”:  

”Asså om du lyssnar på dåtidens hiphop, då du ser stilen, hur de klär sig och 

”flowmässigt”, hur de sprider sitt budskap, det där är hiphop. Men om du 

lyssnar nu det är Gucci, Louis Vuitton eller vad det heter.. Så här tajta 

byxor, allt har förändrats.” 

 

”Alex”:  

”Det är ju väldigt naturligt att en musikstil utvecklas och utvecklas. Vad 

gäller äkta hiphop kanske man kan säga att det såg ut på det här sättet, men 

vad är det som säger att det ska se ut så hela tiden? (---) Snacket om ”the 

real hiphop” och ”beeing real” vad är det som säger att det som är ”real” 

idag är ”real” imorgon, det ändras liksom väldigt mycket. Äkta hiphop… 

Det finns ju inget protokoll, det finns inget sätt till att vara hiphoppare… Så 

du kan ju inte bocka av det på något vis, om jag gör det här och det här och 

det här, är jag en riktig hiphoppare då?” 

 

När ”Alex” tittar tillbaks kan han ändå se vad han ansåg vara ”äkta”.  

 

”För mig var nog äkta hiphop ”battle rhyms”, det var det enda jag kunde 

känna var äkta för mig, alltså jag sa ingenting jag bara lekte med orden och 
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det kunde jag stå för. Äkta var inte för mig West coast om polisförtryck eller 

misshandel eller droghandel, för mig var det absolut inte ”real” utan det var 

nog mest falskt. Men det är ju utifrån ett subjektivt perspektiv, jag tror det är 

därför det uppstår en sådan stor diskussion för att för vissa är det äkta och 

dom har absolut ingen förståelse för den andra ändan.” 

 

Dogge: 

”Vi kan ta tjejfrågan, det är mycket ”bitches”, tjejer är horor, hela 

kvinnosynen är kanske inte så lämplig. Faktiskt. Våld, asså rappare rappar 

om att de mördar, dödar folk på skivor. Asså när du lyssnar på en rapskiva, 

det finns vissa rappare, du räknar hur många ”I shoot this, I kill this” de har 

dödat 300 pers. på varje skiva. (---) Våld, droger, negativa saker. Fast på ett 

sätt är rap bra, man pratar om alla de där sakerna också, det finns ingen 

censur, så på så sätt är det bra också.” 

 

 

5.3.3 Regler inom scenen 

 

Miigo:  

”Bajta” ska man inte göra asså. Man ska vara originell asså. (---) Du blir 

utstött asså. Folk kommer stöta ut dig asså. Bara EN mening räcker, och när 

låten slår igenom, då har du ingen chans att överleva längre asså. Ingen 

producent kommer jobba med dig, du har inga beats, du kommer inte ha 

tillgång till studio, du kan inte spela in. Det betyder att din musikkarriär är 

över.” 

 

”Celine”:  

”Man ska inte ”bajta” någon, och man ska inte först och främst spela att man 

typ tycker något, det finns vissa som är helt neutrala, typ mot polisen och 

sen ba ”Fuck polisen” bara för att vara en i mängden. Man ba ”Ok? Varför 

spelar du? Var dig själv!” Det är det jag tycker är viktigast. Man ska rappa 

om det man verkligen vill rappa om, och inte försöka anpassa sig till alla 

andra.”  

 

”Martin”: 

”Bajta aldrig någon rappare, var dig själv.” 
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”Alex”: 

”Det finns regler som man absolut inte får tumma på, enligt mig i alla fall. 

Ett är att ”bajta”, att ta någon annans texter, det är liksom tabu. ”Bajtar” du 

någon och dom kommer på dig då svärtar det ner din ”cred” och det svärtar 

ned din personlighet. Att vara originell är nog ett ledord liksom, man kan ha 

influenser men det får inte var så uppenbart att man verkligen kan relatera 

till den att ”han är verkligen som honom”… Så aldrig stjäla material från 

någon annan.”  

 

Dogge:   

”Hiphopscenen är den som har mest regler av alla, man får inte göra de, man 

får inte göra så. Den är väldigt, väldigt trendkänslig. Hiphopkulturen har 

blivit en trendbomb om man säger, det är olika koder genom kläder, genom 

beats, genom rapsätt, genom ”flows” – det här är inne nu, det här är ute nu. 

(---) Rappare är som kärringar brukar jag säga, de klagar, han är inte äkta, 

han är äkta.. Mycket sådant du vet, mycket hönshussnack. Därför jag tröttnat 

lite på de också, man blir äldre och tänker ”Fuck de där bullshitet.” (---) Jag 

brukar säga att hiphopmusiken förstörde mig för den har så mycket regler, 

man kan inte göra det ena och det andra, man ska vara klädd som en 14-

åring.” 

 

 

5.3.4 Konstruktiv kritik 

 

Miigo:  

”Musikmänniskor brukar vara ärliga du vet. Jag hade en låt, jag trodde det 

skulle vara värsta hiten, radio skulle pumpa den du vet. Han ba ”Brorsan det 

här är skit, folk kommer garva åt den asså”. Asså han tog bort låten, bort i 

papperskorgen du vet. (---) Från början du ska ha kul, du kan släppa vad du 

vill, du har kul, men sen blir det seriöst ju. Du tjänar pengar på det asså. Du 

kan gå miste om pengar om du släpper en dålig låt.”  

 

”Celine”:  

”Vi har ju allihop varandra här, jag, ”Martin”, Miigo, så dom får lyssna och 

min manager Danjah också. (---) Alltså jag skickar inte till kompisar eller 
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såhär sådana som inte kan något om musik för då säger de bara ”Ja”. Utan 

det ska vara folk som kan musik, jag vill ha såhär konstruktiv kritik.”  

 

”Martin”:  

”Ja, jag frågar folk. Jag får alltid kritik från de här (Miigo, ”Celine” och 

producent Mack Beats) och det är det bästa jag vet. Att få kritik. Annars om 

inte folk ger mig kritik, jag är bara samma gamla. (---) Jag blir bara bättre 

och bättre när folk ger mig kritik. (---) Alla vill varandras bästa.”  

 

”Alex”: 

”Uppskattning ifrån äldre bandmedlemmar, från Nazer, Courds and Sissors, 

Jason och Miki, de var ju ett snäpp vassare, så att när man fick feedback 

ifrån dem, ”Fan du gjorde ett jävligt bra gig, eller fan du är grymmast i 

bandet”, det betydde jättemycket. Det gjorde att man ville bli ännu bättre.”  

 

Dogge:  

”Konstnärer bryr sig inte så mycket om folk blir arga, ledsna eller hur de än 

blir, bara de blir någonting. Det är när de blir någonting, det är då man har 

lyckats. Man vill beröra folk liksom, det är det som man vill med sin konst. 

Så att när man gör något så tänker man inte på någon annan, man tänker på 

bara komma så nära låten som man hade i huvudet.” 

 

 

5.3.5 Analys till musikindustrin 

Under vår tredje delanalys kommer vi att tolka föregående tematiska rubriker genom ett 

hermeneutiskt synsätt. Vår sista analys som handlar om musikbranschen kopplar vi till 

”Fornäs modell för lärande”.  

 

Begreppet kunskapsmässiga insikter lyfter hur kunskap om musikbranschen erhålls och 

utvecklas. Både ”Alex” och Dogge säger att de som unga inte hade kunskap om hur de skulle 

ta betalt. Båda lyfter även den konstnärliga sidan av musikskapandet och hur konstnärer ofta 

har svårt att se sitt eget värde. Hos ungdomarna finns en medvetenhet om vad som genererar 

pengar och inte - cd-skivor ger inga pengar utan det är genom spelningar. Under temat 

hiphoppens autencitet tar både ”Celine” och Dogge upp kvinnosynen i vissa texter och hur 

ordet ”bitch” används på ett negativt sätt. Miigo och ”Celine” menar att hiphopgruppen 
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Kartellen är ”oäkta”, då de inte skriver sina egna texter och upplevs som ”överdrivet” 

kriminella. Vid samtal kring regler inom hiphopscenen säger Miigo, ”Celine”, ”Martin” och 

”Alex” att det inte är acceptabelt att ”bajta” någon annans texter.  Detta kopplar vi till 

begreppet normativa förmågor. Vi ser att det finns ett normsystem inom hiphopkulturen som 

”deltagarna” behöver förhålla sig till.  

 

Gemensamt för Miigo, ”Celine” och ”Martin” är att de ser det värdefulla med att få 

konstruktiv kritik, men att de inte ber vem som helst om ”feedback” utan det ska vara 

personer som själva sysslar med musiken för att ”feedbacken” ska vara värdefull. 

Ungdomarna hjälper även varandra genom att ge ”feedback” till varandra. Dogge däremot 

skiljer sig från de andra och menar att det viktiga är att beröra oavsett andras reaktion. Vi 

kopplar till begreppet normativa förmågor, då ungdomarna lär sig samarbeta och hantera 

konflikter. Vi ser även relevans till begreppet relationsförmåga som handlar om förmågan att 

relatera till andra människor. 
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6. Diskussion  
 

6.1. Resultatdiskussion 

Vår ambition med studien var att studera hiphopmusik som en aspekt av ungdomars 

socialisation samt relationen mellan musikskapandet och identitet. Detta har tolkats utifrån 

Putnams (2000) överbryggande och sammanbindande socialt kapital, ”Fornäs modell för 

lärande” och symbolisk interaktionism. I följande avsnitt kommer vi att presentera våra 

viktigaste slutsatser. Därefter presenteras en metoddiskussion där vi resonerar kring de 

begränsningar vår metod kan ha inneburit. Vi avslutar med förslag till framtida forskning.    

 

Vi har kommit fram till tre viktiga kunskaper med vår studie. Den första slutsatsen i 

förhållande till våra frågeställningar är att deltagande i hiphopkulturen kan leda till ett 

alternativt lärande om samhället. Vi har kunnat se att ungdomarna genom hiphopskapandet 

och hiphopgemenskapen får kunskap om samhället, dels genom att lyssna på texter som berör 

samhället, dels genom att skriva egna texter där ordförråd och lärdomar utvecklas. 

Ungdomarna får kunskap om musikbranschen och hur folk fungerar, något som de har 

användning av i vardagen. Vår andra slutsats är att hiphoppens alternativa socialisation leder 

till integration. Via de sociala nätverken inom musikbranschen får intervjupersonerna fler 

kontakter som kan leda till ökade möjligheter som arbeten och utbildningar inom och utanför 

branschen. Vi har kunnat se sammanbindande aspekter av socialt kapital, då ungdomarna 

genom sin gemenskap hjälper varandra inom musiken, vilket skapar en solidaritet 

sinsemellan. Vi uppfattar dock att överbryggande socialt kapital förekommer högre grad, 

eftersom ungdomarna knyter kontakter och lär känna folk över sociala skiljelinjer som ger 

dem ökade möjligheter inom och utanför musikbranschen. För att knyta an till Borevi (2004) 

och Hugosson (2006) vilka problematiserade Putnams resonemang, kan vi liksom de se att det 

överbryggande sociala kapitalet inte nödvändigtvis behöver vara överlägset det 

sammanbindande sociala kapitalet. En tredje slutsats är att hiphoppen leder till en sorts 

medvetandegjord identitet. I ungdomarnas svar har vi uppfattat en medvetenhet av 

förväntningar hos den närmaste omgivningen och omgivningen i stort. Genom de 

förväntningarna blir det tydligare för ungdomarna vart de står och vad som krävs från dem 

utifrån attityd och värderingar.  

 

Vårt inledande citat visar på en skillnad vi noterat mellan våra yngre och äldre 

intervjupersoner. Citatet tydliggör hur deltagande i ungdomskultur förhåller sig till 
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personlighetsutvecklingen och fungerar brobyggande mot ”mainstream” och vuxenattityder. 

Vår uppfattning är att musikskapandet innebär positivt fokus under ungdomsåren och vi ser 

att ungdomarna blir drivna av att skapa egen musik och utveckla tekniker. Genom olika 

tankemönster och redskap strävar ungdomarna för att uppfylla sina drömmar och mål i livet. 

 

6.1.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

I stort överstämmer våra resultat med den nationella och internationella forskningen vi tagit 

del av. Studier om lärande har belyst de alternativa/informella läroprocesser som kan äga rum 

i ungdomsgrupper. I vår studie har vi även fått åtskilliga exempel på alternativa/informella 

läroprocesser. Samma studier tar upp den socialiserande effekten av ungdomsgrupperna, vi 

kan se hur hiphop som ungdomskultur ger utrymme för ungdomarna att hantera de frågor som 

dagens ungdomar står inför. Ungdomarna formar sig en plattform där de skapar sig normer 

och blir mer medvetna om sina värderingar, utifrån vad som förväntas och är acceptabelt inom 

hiphopkulturen. Utanförskap har varit ett genomgående tema i den forskning vi tagit del av. I 

vår studie har ämnet dock haft en nedtonad roll, framträdande har istället varit hur möjligheter 

kan skapas. Vad detta beror på kan vi endast spekulera om men troligtvis har uppväxtområdet 

en betydelsefull roll.      

 

 

6.2 Metoddiskussion  

Vårt val att genomföra kvalitativa intervjuer med narrativt fokus och en hermeneutisk 

tolkning, anser vi har passat väl i förhållande till vårt syfte. Med vårt narrativa fokus valde vi 

att till stor del använda oss av citat för att skildra intervjupersonernas livsvärld. De långa 

citaten kan eventuellt ha påverkat läsbarheten, men vi ser ändå värdet med att läsaren genom 

citaten kan skapa sig en bild av intervjupersonernas kontext. Vi har resonerat kring vår 

intervjuarteknik, då vi vid transkriberingarna uppfattat att vi eventuellt kunnat få fylligare svar 

om vi varit mer avvaktande med följfrågor.  

 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Vår studies relation till tidigare forskning tydliggör en skillnad vad gäller känslor av 

utanförskap. Inom ramen för vår studie har vi inte kunnat undersöka vad det beror på, därför 

är vårt förslag till framtida forskning att studera eventuella skillnader i upplevelsen av 

utanförskap mellan olika delar av Sverige.   
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Bilaga 1: Sökord 

 
I Libris har vi använt oss av sökorden: hip* AND ungdom* & integrat* AND ungdom*. 

 

I Proquest har vi använt oss av sökorden: youth* AND hiphop*, identit* AND hiphop*, rap 

AND youth*, (integrat* AND youth*), hiphop AND learn*, hiphop AND skills*, hiphop OR 

“hip hop”, (hiphop OR "hip hop") AND (skill* OR competen*), hiphop* AND education*, 

(hiphop* AND pedagog*) OR ("hiphop pedagogy*"), hiphop* AND “social capital”. Det är 

under sökorden (hiphop OR "hip hop") AND (skill* OR competen*), identit* AND hip hop, 

identity* AND music*.  

 

I Academic Search Premier har vi använt sökorden ”Hip Hop” OR hiphop AND identit* 

AND youth*. 
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Bilaga 2: Informationsbrev till ungdomarna 
	  

Hej!	  

	  

Vi	  är	  två	  tjejer	  från	  Stockholms	  Universitet	  som	  skriver	  en	  uppsats	  om	  ER.	  

Just	  de!	  Er	  UNGDOMAR	  som	  sysslar	  med	  HIPHOPMUSIK.	  Vi	  är	  intresserade	  

av	  hur	  musiken	  påverkar	  era	  liv	  och	  vilka	  möjligheter	  ni	  känner	  att	  musiken	  

ger	  er.	  Vår	  tanke	  är	  att	  intervjua	  er	  som	  vill	  och	  känner	  att	  detta	  är	  något	  för	  

er.	  Vi	  hoppas	  kunna	  intervjua	  ca	  8	  stycken	  av	  er,	  detta	  skulle	  kunna	  vara	  

dels	  en	  hiphopgrupp	  dels	  solo	  rappare.	  Med	  ER	  hjälp	  kommer	  denna	  

uppsats	  att	  bli	  GRYM!	  Ni	  får	  självklart	  ta	  del	  av	  intervjuutskrifterna	  innan	  

uppsatsen	  publiceras.	  	  

	  

Om	  ni	  är	  intresserade,	  skriv	  upp	  namn	  och	  telefonnummer.	  Ni	  kan	  även	  nå	  

oss	  på	  vår	  mailadress:	  hiphop.uppsats@gmail.com 

	  

Ha	  de	  bäst!	  

	  

Med	  vänliga	  hälsningar	  Angie	  och	  Rayen!	  
 

1…………………………………………………………………………… 

 

2……………………………………………………………………………. 

 

3…………………………………………………………………………….. 

 

4…………………………………………………………………………….. 

 

5…………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 3: Intervjuguide till ungdomarna 
 

1. Var är du uppväxt? 

 

Konkreta frågor:  

Har du bott där hela ditt liv? 

 

2. Hur kommer det sig att du började med hiphopmusik?  

 

Innehållsaspekter:  

Bakgrund 

Umgänge 

Intresse 

Förebilder 

  

Konkreta frågor:  

Hur började ditt musikintresse? 

 

3. Hur har musiken påverkat ditt liv?  

 

Innehållsaspekter: 

Identitet 

Livsstil 

Umgänge 

Värderingar 

 

Konkreta frågor:  

Vad betyder hiphoppen för dig? 

 

4. Vad vill du få ut av musiken?  

 

Innehållsaspekter:  

Mål 

Framgång 

Budskap 

Gemenskap 
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Öppna dörrar” 

 

Konkreta frågor:  

Vad ger musiken dig? 

 

5. Vad innebär det för dig att vara rappare?  

 

Innehållsaspekter:  

Identitet 

Klädstil 

Värderingar 

Musikalisk förmåga 

Självkänsla 

 

Konkreta frågor:  

Ser du dig som rappare?  

Uppfattar andra dig som rappare? 

 

6. Om du inte hade sysslat med hiphopmusik, hur tror du att ditt liv hade sett ut? 

 

Innehållsaspekter: 

Identitet 

Umgänge 

Värderingar 

  

Konkreta frågor:  

Har du andra intressen? 

 

7. Kan du identifiera dig med de amerikanska raptexterna från förortsområdena 

som handlar om utanförskap? 

 

8. Hur ofta sysslar du med musiken?  

 

Konkreta frågor:  

Var brukar du repa? 
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9. Hur går det till när du/ni gör en låt?  

 

Innehållsaspekter:  

Texter 

Beats 

Känslor 

  

Konkreta frågor: 

Var får du inspiration ifrån?	   

 

10. Vad handlar dina texter om?  

 

Innehållsaspekter:  

Förorten 

Kärlek 

Utanförskap 

Vänner 

  

Konkreta frågor:  

Vad känner du är viktigt att förmedla?  

Vem riktar ni er till?  

Vad kommunicerar hiphoppen? 

 

11. Om och var har ni spelningar?  

 

Innehållsaspekter:  

Fritidsgården 

Rap-battles 

”Festivaler” 

Olika stadsdelar   

 

Konkreta frågor:  

Hur går det till (t.ex. via kontakter)?  

Hur försöker ni sprida er hiphopmusik?  

Hur försöker ni marknadsföra er musik?  
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12. Angående ekonomiska förutsättningar, hur fungerar det med utrustning för att 

spela in låtar och videos?  

 

Innehållsaspekter:  

Söka statliga bidrag 

Vänner 

Egna medel 

Fritidsgården  

 

13. Har du kontakt med andra hiphoppare i världen? 

 

Innehållsaspekter: 

Internet 

Musiksamarbeten 

Hiphopgemenskap 

 

Konkreta frågor:  

Hur ser den kontakten ut? 

 

14. Om du har en ny låt och vill ha feedback på den, hur gör du då?  

 

Innehållsaspekter:  

Vänner 

Andra rappare 

Internet 

Familj 

 

Konkreta frågor:  

Hur viktigt är det att ha någon att ”bolla” med? 

 

15. Kan du berätta om vilka hiphopgenrer/stilar som finns?  

 

Innehållsaspekter:  

Amerikansk 

Europeisk 

Eastside/westside 
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Oldschool 

Gangsterrap 

 

Konkreta frågor:  

Vilken tycker du är bäst? 

 

16. Tycker du att det finns ”äkta”/oäkta” hiphop? 

 

Innehållsaspekter:  

Kommersiell 

Underground  

 

Konkreta frågor:  

Vad gör den äkta?  

 

17. Skulle du säga att det finns ”regler” inom hiphopscenen?  

Innehållsaspekter:  

Hålla tider 

Prioritera gruppen högt 

Hur det går till att sampla 

 

18. Har du någon idol/förebild? 

 

Konkreta frågor:  

Vad gör denne speciell? 

 

19. Är det skillnad på rap/hiphop från olika delar av Sverige?  

 

Innehållsaspekter:  

Textinnehåll 

Melodier 

Rytm 

 

Konkreta frågor:  

Varför tror du att det är så? 
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20. Kan du nämna tre saker som hiphoppen lärt/gett dig, som du kan ta med 

dig/använda dig av i framtiden? 

 

Innehållsaspekter:  

Självkänsla 

Musikaliska kunskaper 

Sociala färdigheter 

 

Konkreta frågor:  

Kan du beskriva din egen utveckling inom rap/musikskapandet? 

 

21. Ser du dig som representant för ditt område genom förmedlandet av musiken?  

 

Konkreta frågor:  

Hur ser du på ditt område?  

Finns det någon form av motstånd mot den dominanta kulturen i din musik? 

 

22. Har hiphopmusiken ”öppnat dörrar” för dig?  

 

Innehållsaspekter:  

Jobb 

Fler kontakter (inom och utanför hiphopkulturen) 

 

Konkreta frågor:	  	  

Har hiphoppen skapat en plattform för ökat samhällsdeltagande?   

 

23. Hur ser du på framtiden och dina möjligheter (med hjälp av musiken)? 

 

Innehållsaspekter:  

Jobb 

Utbildning 

Framgång inom hiphopmusiken 

 

Konkreta frågor:  

Var ser du dig själv om tio år? 

 



71	  
	  

24. Känner du att du kan uppnå det du vill göra?  

 

Innehållsaspekter:  

Hinder/möjligheter? 

 

25. Upplever du uppskattning för det du gör (gällande musiken)? 

 

Innehållsaspekter:  

Vänner 

Skolan 

Föräldrar 

Branschen 

 

Konkreta frågor:  

Varför tror du att det är så? 

 

26. Skulle du säga att hiphoppen har påverkat ditt sätt att se på samhället?  

 

Konkreta frågor:  

Hur känner du att samhället/media ser på ditt område?  

Ger hiphopgemenskapen styrka att framföra åsikter och en ökad känsla av delaktighet?  

 

27. Ibland när man lyssnar på hiphop, uppfattar vi att det finns en viss 

samhällskritik, upplever du det? 

 

Innehållsaspekter:  

Samhällets institutioner (skola, socialtjänst, polis) 

 

Konkreta frågor:  

Varför tror du att det är så? 

 

28. Anser du att hiphop har politiska aspekter? 

 

Innehållsaspekter:  

Social kritik 

Budskap  
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Konkreta frågor:  

Om ja; Tror du att det är ett bra sätt att sprida budskap? 

 

29. Hur har din skolgång varit? 

 

Konkreta frågor:  

Haft intresse för skolans musikundervisning, om inte varför? 

 

30. Upplever du skillnader mellan skolans lärande och lärandet i musicerandet? 
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Bilaga 4: Intervjuguide till ”Alex” 

 

1. Var är du uppväxt? 

 

Konkreta frågor: 

Har du bott där hela ditt liv? 

 

2. Hur kommer det sig att du började med hiphopmusik?  

 

Innehållsaspekter:  

Bakgrund 

Umgänge 

Intresse 

Förebilder 

  

Konkreta frågor:  

Hur började ditt musikintresse?  

Kan du beskriva din utveckling inom rap/musikskapandet? 

 

3. Vad gör du nu? 

 

Innehållsaspekter:  

Jobb 

Studier 

 

Konkreta frågor:  

Sysslar du fortfarande med musiken? 

 

4. Vad ville du få ut av musiken när du började?  

 

Innehållsaspekter:  

Mål 

Framgång 

Budskap 

Gemenskap 

”Öppna dörrar” 
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5. Hur har musiken påverkat ditt liv?  

 

Innehållsaspekter: 

Identitet 

Livsstil 

Umgänge 

Värderingar  

 

6. Vad innebar det för dig att vara rappare? 

 

Innehållsaspekter: 

Identitet 

Klädstil 

Värderingar 

Musikalisk förmåga 

Självkänsla 

 

Konkreta frågor:  

Såg du dig som rappare? 

 

7. Om du inte hade sysslat med hiphopmusik, hur tror du att ditt liv hade sett ut? 

 

Innehållsaspekter:  

Identitet 

Umgänge 

Värderingar 

 

Konkreta frågor:  

Har du andra intressen? 

 

8. Om du tittar tillbaka, har hiphopmusiken ”öppnat dörrar” för dig?  

 

Innehållsaspekter:  

Jobb 

Fler kontakter (inom och utanför hiphopkulturen)? 
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Konkreta frågor:  

På vilket sätt?  

 

9. Har du lärt dig något med hjälp av hiphoppen?  

 

Innehållsaspekter:  

Praktiskt 

Samhället 

 

Konkreta frågor:  

Kan du beskriva din egen utveckling inom rap/musikskapandet? 

 

10. Upplever du att du fick uppskattning för det du gjorde (gällande musiken)? 

 

Innehållsaspekter:  

Vänner 

Skolan 

Familjen 

Branschen 

 

11. Skulle du säga att hiphoppen har påverkat ditt sätt att se på samhället?  

 

Konkreta frågor:  

Hur känner du att samhället/media ser på ditt område?  

Ger hiphopgemenskapen styrka att framföra åsikter och en ökad känsla av delaktighet?  

 

12. Ibland när man lyssnar på hiphop, uppfattar vi att det finns en viss 

samhällskritik, upplever du det? 

 

Innehållsaspekter: 

Samhällets institutioner (skola, polis) 

 

Konkreta frågor:  

Varför tror du att det är så? 

 

13. Anser du att hiphop har politiska aspekter?  
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Innehållsaspekter:  

Social kritik 

Budskap 

 

Konkreta frågor:  

Om ja; Tror du att det är ett bra sätt att sprida budskap? 

 

14. Hur ofta sysslade du med musiken?  

 

Konkreta frågor:  

Var brukade du repa? 

 

15. Hur gick det till när du gjorde en låt?  

 

Innehållsaspekter:  

Texter 

Beats 

Känslor 

  

Konkreta frågor:  

Var får du inspiration ifrån?  

 

16. Vad handlade dina texter om? 

 

Innehållsaspekter: 

Förorten 

Kärlek 

Utanförskap 

Vänner 

 

Konkreta frågor:  

Vad känner du är viktigt att förmedla?  

Vem riktade ni er till?  

 

17. Angående ekonomiska förutsättningar, hur fungerade det med utrustning för att 

spela in låtar och videos?  
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Innehållsaspekter:  

Söka statliga bidrag 

Vänner 

Egna medel 

Form av fritidsgård 

 

18. Hur har din skolgång varit? 

 

Konkreta frågor:  

Haft intresse för skolans musikundervisning, om inte varför? 

 

19. Upplever du skillnader mellan skolans lärande och lärandet i musicerandet? 

 

20. Har du kontakt med andra hiphoppare i världen? Hur såg det ut när ni började? 

 

Innehållsaspekter:  

Internet 

Musiksamarbeten 

Hiphopgemenskap 

 

Konkreta frågor:  

Hur ser den kontakten ut? 

 

21. Kan du berätta (i stora drag) om vilka hiphopgenrer/stilar som finns?  

 

Innehållsaspekter:  

Amerikansk 

Europeisk 

Eastside/westside 

Oldschool 

Gangsterrap 

 

Konkreta frågor:  

Vilken tilltalar dig bäst? 

 

22. Tycker du att det finns ”äkta”/oäkta” hiphop? 
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Innehållsaspekter:  

Kommersiell 

Underground  

 

Konkreta frågor:  

Vad gör den äkta?  

 

23. Skulle du säga att det finns ”regler” inom gruppen/hiphopscenen?  

 

Innehållsaspekter:  

Hålla tider 

Prioritera gruppen högt 

Hur det går till att sampla 

Bajta  

 

24. Är det skillnad på rap/hiphop från olika delar av Sverige?  

 

Innehållsaspekter:  

Textinnehåll 

Melodier 

Rytm 

 

Konkreta frågor:  

Varför tror du att det är så? 
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Bilaga 5: Intervjuguide till Dogge 
 

1. Hur kommer det sig att du började med hiphopmusik?  

 

Innehållsaspekter:  

Bakgrund  

Umgänge  

Intresse  

Förebilder  

 

2. Vad ville/vill du få ut av musiken, när du började respektive nu?  

 

Innehållsaspekter:  

Mål  

Framgång  

Budskap  

Gemenskap  

”Öppna dörrar” 

 

3. Hur har musiken påverkat ditt liv?  

 

Innehållsaspekter:  

Identitet 

Livsstil 

Umgänge  

Värderingar  

 

4. I våra intervjuer med de unga rapparna har vi märkt av en önskan att dela med 

sig till yngre generationer, att vara någon form av förebild. Är det något som du 

har erfarenhet av?  

 

Konkreta frågor:  

Vad innebär det för dig att vara rappare? 

 

5. Om du inte hade sysslat med hiphopmusik, hur tror du att ditt liv hade sett ut? 
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Innehållsaspekter: 

Identitet 

Umgänge 

Värderingar  

 

Konkreta frågor:  

Har du andra intressen? 

 

6. Hur ofta sysslar du med musiken? Har det sett likadant ut sedan du började? 

 

Konkreta frågor:  

Var brukar du repa? 

 

7. Hur gick/går det till när du gör en låt?  

 

Innehållsaspekter:  

Texter 

Beats 

Känslor 

  

Konkreta frågor:  

Var får du inspiration ifrån?  

 

8. När man lyssnar på era texter, uppfattar vi teman som rasism/utanförskap 

(svartskalle kriminell), kärlek, kärlek till orten, polisen, positionering (shonnar 

vet) osv. Det är teman som fortfarande återkommer inom den svenska rappen, 

varför tror du det är så? 

 

Konkreta frågor:  

Vad känner du är viktigt att förmedla?  

Vem riktade ni er till?  

 

9. Kan du beskriva hur det gick till förut när ni hade spelningar, precis på väg att 

bli etablerade?  

 

Innehållsaspekter:  
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Fritidsgården 

Rap-battles, 

”Festivaler” 

Olika stadsdelar 

  

Konkreta frågor:  

Hur gick det till (t.ex. via kontakter)?  

Hur försökte ni marknadsföra er musik?  

 

10. Det är ett återkommande tema, att lära sig ta betalt, hur har du hanterat den 

frågan? 

 

11. Hur bokade man dig förut? Hur bokar man dig nu? 

 

12. Angående ekonomiska förutsättningar, hur fungerade det med utrustning för att 

spela in låtar och videos?  

 

Innehållsaspekter:  

Söka statliga bidrag 

Vänner 

Egna medel 

 

13. Har du kontakt med andra hiphoppare i världen? Hur såg det ut när du 

började? 

 

Innehållsaspekter:  

Internet 

Musiksamarbeten 

Hiphopgemenskap 

 

Konkreta frågor:  

Hur ser den kontakten ut? 

 

14. Om du har en ny låt och vill ha feedback på den, hur gör du då? Hur såg det ut 

förut?  
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Innehållsaspekter:  

Vänner 

Andra rappare 

Internet 

Familj 

 

Konkreta frågor: 

Hur viktigt är det att ha någon att ”bolla” med? 

 

15. Tycker du att det finns ”äkta”/oäkta” hiphop? 

 

Innehållsaspekter: 

Kommersiell 

Underground  

 

Konkreta frågor:  

Vad gör den äkta?  

 

16. Skulle du säga att det finns ”regler” inom hiphopscenen?  

 

Innehållsaspekter: 

Hålla tider 

Prioritera gruppen högt 

Hur det går till att sampla 

Bajta 

 

17. Är det skillnad på rap/hiphop från olika delar av Sverige? 

 

Innehållsaspekter:  

Textinnehåll 

Melodier 

Rytm 

 

Konkreta frågor:  

Varför tror du att det är så? 
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18. Hur har din skolgång varit? 

 

Konkreta frågor:  

Haft intresse för skolans musikundervisning, om inte varför? 

 

19. Upplever du skillnader mellan skolans lärande och lärandet i musicerandet? 

 

20. Kan du nämna tre saker som hiphoppen lärt/gett dig, som använder dig av nu? 

 

Innehållsaspekter:  

Självkänsla 

Musikaliska kunskaper 

Sociala färdigheter 

 

21. Många av era texter handlar om Botkyrka, ser du dig som representant för ditt 

område genom förmedlandet av musiken?  

 

Konkreta frågor:  

Hur ser du på ditt område?  

Finns det någon form av motstånd mot den dominanta kulturen i din musik? 

 

22. Om du tittar tillbaka har hiphopmusiken ”öppnat dörrar” för dig?  

 

Innehållsaspekter:  

Jobb 

Fler kontakter (inom och utanför hiphopkulturen)? 

 

Konkreta frågor:  

På vilket sätt?  

 

23. Skulle du säga att hiphoppen har påverkat ditt sätt att se på samhället?  

 

Konkreta frågor:  

Hur känner du att samhället/media ser på ditt område?  

Ger hiphopgemenskapen styrka att framföra åsikter och en ökad känsla av delaktighet?  
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24. Ibland när man lyssnar på hiphop, uppfattar vi att det finns en viss 

samhällskritik, upplever du det? 

 

Innehållsaspekter:  

Samhällets institutioner (skola, socialtjänst, polis) 

 

Konkreta frågor:  

Varför tror du att det är så? 

 

25. Anser du att hiphop har politiska aspekter? Vi vet att ni exempelvis använda er 

av Olof Palmes tal i ”Fördomar 2”. 

 

Innehållsaspekter:  

Social kritik 

Spridning av budskap  

 

Konkreta frågor:  

Om ja; Tror du att det är ett bra sätt att sprida budskap? 


