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SAMMANFATTNING 

I dagens Sverige finns en samhällelig oenighet och en utbredd andrefiering. Socialt utanför-
skap förekommer i stor utsträckning, främst i förorter till större städer. Hiphop, som har sina 
rötter i social utsatthet, återspeglar det lokala nutida samhället och har ofta ett kritiskt för-
hållningssätt gentemot samhällelig makt, struktur, ekonomi och politik. Med en kritiskt dis-
kurspsykologisk ansats undersöker denna uppsats hur utanförskap konstrueras i svenska 
hiphop-låttexter. Genom användning av analysbegreppen tolkningsrepertoarer, subjektspo-
sitioner, ideologiska dilemman samt retoriska resurser har resultat visat att utanförskap 
konstrueras i svensk hiphopmusik genom en kamp mot ödet och görs i termer av motstånd. 
Utanförskapet förmedlas genom gemenskap, men också i ensamhet och övergivenhet. Vidare 
framställs tillvaron både som kriminellt och utsatt, men också som kärleksfullt och tryggt. 
Dessa konstruktioner görs utifrån positioner där det framträder en tydlig uppdelning mellan 
vi och dem, vilket därmed reproducerar en andrefiering mellan de som befinner sig i utan-
förskap, och mellan de andra som befinner sig utanför i samhället. 
 
Nyckelord: kritisk diskurspsykologi, tolkningsrepertoarer, subjektspositioner, ideologiska 
dilemman, retoriska resurser, svensk hiphop, utanförskap, andrefiering  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ABSTRACT 

In today's Sweden there is a social disagreement and a widespread otherness. Social exclu-
sion occurs to a large extent, mainly in suburbs of larger cities. Hip-hop, which has its roots 
in social vulnerability, reflects local contemporary society and often has a critical attitude 
towards social power, structure, economy and politics. With a critical discourse psychological 
approach, this paper examines how alienation is constructed in Swedish hip-hop lyrics. 
Through the use of the analysis concepts such as interpretation repertoires, subject posi-
tions, ideological dilemmas and rhetorical resources, results have shown that alienation is 
constructed in Swedish hip-hop music by a struggle and fight against a social resistance. Al-
ienation is constructed by solidarity, but also by loneliness and abandonment. Furthermore, 
the social exclusion is shown as both criminal and exposed, but on the other hand as loving 
and safe. These constructions are made from positions where there is a clear division be-
tween us and them, thus reproducing otherness.   

 

Keywords: critical discourse psychology, interpretative repertoires, subject positions, ide-
ological dilemmas, rhetorical resources, Swedish hip-hop, alienation, otherness  
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1 INLEDNING  

Hiphop är grundad och skapat utifrån sociala och samhälleliga skillnader, orättvisa och ut-
satthet. Det finns därför ofta ett kritiskt förhållningssätt gentemot samhällelig makt, eko-
nomi, struktur och politik (Chang 2006: 16; Sernhede & Söderman 2011: 33). Som min se-
nare bakgrundsredogörelse ska visa har hiphopen sina rötter i New York Citys förortsområ-
den, som än idag har inflytande i samtida hiphop, så även den svenska. Sernhede och Söder-
man (2011: 21) menar att det därför finns en glokal dialektik i hiphopen, som innebär globala 
influenser men en stark avspegling av de lokala. Faktum är att de lokala livsvillkoren anses 
vara den svenska hiphopens främsta kännetecken (Sernhede 2011: 185). Det som förmedlas 
genom svensk hiphopmusik speglar därför ofta det nutida och lokala samhället.  

Socialt utanförskap kan anses vara högst angeläget och aktuellt idag. Kanske mer än någon-
sin finns en samhällelig oenighet och en utbredd andrefiering. Det blåser tilltagande poli-
tiska vindar som bygger på skillnader mellan människor, ett vi och ett dem. I en tv-sänd par-
tiledardebatt inför Sveriges riksdagsval 2018 uttrycker Sverigedemokraternas partiledare 
Jimmie Åkesson att ”de är inte svenskar, de passar inte in i Sverige” och ”så länge dessa 
personer bemöts på deras villkor, på deras språk, med deras sedvänjor och kultur kommer 
utanförskap och splittringar i det svenska samhället bestå” (Svt 2018). När valresultatet 
efter ett par veckor kom, konstaterades det att Sveriges tredje största parti med 17,53 procent 
av svenskarnas röster, är Sverigedemokraterna (Valmyndigheten 2018).   

Det finns också en medial och samhällelig diskurs kring områdena belägna i utkanten av en 
större stad; förorterna. Här framväxer stereotypa föreställningar kring boende i områdena, 
och en slags moralpanik gällande kriminalitet, problem och fara. Precis som Jimmie Åkes-
sons uttalande är tecken på, andrefieras förorten och dess invånare. De passar inte in och är 
löst förankrade till det svenska samhället. De har en annan kultur, andra sedvänjor och ett 
annat språk som tycks göra de främmande och avvikande (Sernhede & Söderman 2011: 46-
47). De ställs utanför samhället och hamnar i ett utanförskap.  

Trots att det kan tyckas högst aktuellt idag är denna samhälleliga och mediala diskurs gäl-
lande förorten ingen ny företeelse. 26 år innan ovan beskrivna partiledardebatt, år 1992, i ett 
tv-sänt nyhetsinslag ”Kalabaliken i Rinkeby” från SVTs Rapport, möter dåvarande statsmi-
nister Carl Bildt och invandrarminister Birgit Friggebo boende i Stockholmsförorten Rin-
keby. De är där för att diskutera den då senaste tidens rasistiska och våldsamma attentat mot 
invandrare. I inslaget syns hur upprörda boende söker konkreta svar på hur rasism kan mot-
arbetas och vilka åtgärder som politikerna ska vidta. Bildt hänvisar till svensk lagstiftning, 
och Friggebo uppmanar folksamlingen, mitt i tumultet, att gemensamt sjunga ”We shall 
overcome”. Hur mötet beskrivs av reportern, målas upp i inslaget, hanteras av politikerna 
och får för starkt kritiskt efterspel, visar på såväl okunskap och en andrefiering; ”de där” i 
förorten.  
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Andrefiering och utanförskap låter sig inte accepteras som sådant av boende i dessa områ-
den. De svarar och gör motstånd, vilket återspeglas i hiphopmusiken. Som ett bemötande på 
denna marginaliserade mediala och samhälleliga uppfattning ges en motbild genom förskö-
nade och mytomspunna beskrivningar av det egna området. Det kan förklaras som en stra-
tegi och en vilja för att bygga och stärka en gemenskap, att upprätthålla en självrespekt och 
att tillsammans skapa en fristad där man inte behöver möta det svenska samhällets nedvär-
derande föreställningar (Sernhede 2011a: 185). Denna strategi benämns som en betongro-
mantisering, som genom hiphopen utförs av [citat] ”förortskrigare med mikrofonen som 
vapen” (Sernhede & Söderman 2011: 55).  

Politikerna kommer dit, dom bryr sig inte ett skit 
Och tror att allt ska bli bra och sjunger sin jävla sång 

”We shall overcome” 
Vad är det för skit? 

Dom spelar med oss, som dom spelar kort 
Miljonprogram, va fan har ni gjort? 

Välkommen till min jävla förort! 
The Latin Kings – Välkommen till förorten 

 

Eftersom andrefiering och socialt utanförskap tycks vara ett återkommande, och sannolikt 
tilltagande, problem i det svenska samhället anser jag att det därför är viktigt att titta när-
mare på. Som nämnt återspeglar hiphopmusik det lokala nutida samhället, och det är således 
sociologisk intressant att studera hur utanförskapet konstrueras och reproduceras inom 
denna sociala och kulturella kontext. Det är just socialt utanförskap, hiphop och språket som 
handling som är denna uppsats fokus. I avsnittet som nu följer ger jag en grund för denna 
studie att utgå ifrån, genom att presentera en översiktlig bakgrundsbeskrivning av hiphop.  

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt redogörs för hiphopens uppkomst, framväxt och innehåll. Från dess ameri-
kanska, (och möjligtvis jamaicanska), rötter vidare till hur den anammades i Sverige, till vad 
den är idag. Inledningsvis ges en beskrivning av hiphop som kultur, som sedan följs av en 
mer fördjupad beskrivning av musiken, eftersom det är fokus för denna uppsats.  

2.1 En resa i hiphopkulturens historia 
Mitten av 1970-talet, södra Bronx utanför New York City som kännetecknas av segregation, 
låg medelinkomst, hög (ungdoms)arbetslöshet. Utnyttjande av människor, anlagda bränder, 
försäkringsbedrägerier och plundringar. Gängbildning, kriminalitet, fattigdom, slum, övergi-
venhet och social kollaps. Utanförskap. Här tog hiphopkulturen sin början (Chang 2006: 32-
33, 36). Ett par år tidigare, i Kingston Jamaica, har rastafarireligionen och musikstilen reg-
gae sin kulmen. En religion som erbjöd oberoende och en egen nationalism för jamaicanerna 
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och en musik som stod för frihet och frigörelse. Reggae är något som ofta benämns som hip-
hopens äldre kusin. Det är där som den, enligt många, har sina verkliga rötter (Chang 2006: 
43, 49).  

Hiphop handlade inledningsvis om deejaying. Det var på kvartersfester, (block parties), i 
nedrustade områden som Bronx och Harlem som lokala deeyajs spelade skivor för en stor 
samling boende i området (Sernhede & Söderman 2011: 19). Hiphopkulturen var, (och än 
idag är), de ungas kultur. Det var de ungas energi, engagemang och kreativitet som utveck-
lade den och drev den framåt. Det var dem som utvecklade hiphopkulturens fyra element; 
deejaying, rap, breakdance (b-boying) och graffiti. Det skapades en ungdomsrörelse bestå-
ende av musik, dans och konst som spreds sig som en cirkel runt New York City (Chang 
2006: 137-138). I varje del av dessa områden fanns en lokal DJ-grupp och breakdance-grupp, 
som betecknade en ny slags hierarki och makt istället för den tidigare gängkulturen (Chang 
2006: 105). Det var ungdomar som växte upp i ett osynligt utanförskap, som ville bevisa de-
ras värdighet trots omständigheterna, att skapa någonting ur ingenting, att bli större än det 
de var dömda till att bli (Chang 2006: 139). 

2.2 En resa i hiphopmusikens historia 
Som ovan nämnt förmedlades hiphopmusik inledningsvis genom deejaying, för att succesivt 
övergå till rap. Den så kallade new school-hiphopen, så som den ofta förknippas idag, tog sin 
början i slutet av 1980-talet på den amerikanska östkusten. Denna musik var mer politisk och 
revolutionerande än tidigare. Här var samhällsfrågor och framförallt diskriminering i form av 
rasism i fokus (Sernhede & Söderman 2011: 19). Som en motreaktion på denna politiska öst-
kustrapp, introducerades det som ofta benämns som gangsterrappen eller västkustrappen i 
Los Angeles. Den hade mer kontroversiella inslag av våld, kriminalitet och sexism. Här ro-
mantiserades och fetischerades det hårda livet; thug life, och musikalbumen fick en censure-
ringsstämpel och varningstexter; Parental Advisory: Explicit Content, för att föräldrar skulle 
kunna kontrollera vad deras barn lyssnade på. Censureringen fick dock motsatt effekt ef-
tersom musiken fick ökat intresse och publicitet. Denna motreaktion mellan östkusten och 
västkusten ledde fram till en av hiphopens kanske mest välkända så kallade beefs, mellan 
östkustrapparen Notorius BIG och västkustrapparen Tupac, båda i slutändan mördade under 
högst oklara omständigheter och med flertalet konspirationsteorier som efterspel (Sernhede 
& Söderman 2011: 20-21).  

Det var denna hiphop som nu började röra sig till Europa och Sverige på 1980-talet. I Sverige 
mottogs den amerikanska ”pratiga” musiken svalt, och det dröjde till 1990-talet innan hiphop 
fick genomslagskraft (Sernhede & Söderman 2011: 17-18). Även här var det de unga som 
anammade kulturen, och de var bosatta i områden med hög arbetslöshet, invandring, låg 
inkomst och annan social utsatthet. De var människor som gemensamt kunde dela en känsla 
av utanförskap i det svenska samhället (Sernhede & Söderman 2011: 22). Det som kom att 
kallas svensk hiphop eller rap på svenska förbinds oftast med miljonprogram och förorter 
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utanför svenska storstäder. Sernhede och Söderman (2011: 73) menar att hiphopgruppen The 
Latin Kings var de första att skildra en svensk ghettokultur som kunde anses motsvara den 
amerikanska med deras debutalbum ”Välkommen till förorten”. Därför fick de också ta plats 
i inledningen till denna uppsats med ett citat från låten med samma namn från 1994. Efter 
dem har flertalet svenska rappare följt, och den svenska hiphopkulturen och dess musik har 
under det senaste decenniet växt explosionsartat.  

Som nämnts i min inledning, anses hiphopmusik ha en glokal dialektik. Den influeras av det 
globala, men skildrar det lokala. Dels görs lokala tolkningar, ifråga om hiphopkulturens be-
tydelse och mening, men också i användandet av språk och dialekter, vilket jag får anledning 
att återkomma till senare i denna uppsats (Sernhede & Söderman 2011: 21).  

Som vi nu kan konstatera är hiphopen grundad i social kollaps, utsatthet och utanförskap i 
New Yorks förort Bronx, med starka influenser från Jamaicas frigörande reggae. Även när 
hiphopen slog igenom i Sverige, gjorde den det först i områden som på flertalet vis kan anses 
befinna sig i utkanten av samhället. Det här är därför något genomsyrar musiken än idag. 
Hiphop och rap är ett sätt att beskriva orättvisa, utsatthet och förtryck. Att lyfta ekonomiska, 
sociala och politiska problem i det samhälle som man lever i, både genom kritik och revolut-
ion, men också genom ett förskönande och ett romantiserande (Sernhede & Söderman 2011: 
20, 33). Här ges ett tydligt exempel på hur det globala samspelar med det lokala. Gällande 
den svenska hiphopen anses dess främsta kännetecken vara just de lokala livsvillkoren. Dels 
genom att nå ut med en motbild, men också genom att försköna det; fascinera lyssnare med 
förortens fara och exotism (Sernhede 2011: 185), likt thug life, i den amerikanska västkust-
rappen.  

The Latin Kings genomslag på 1990-talet startade en svensk hiphop-våg. Sen dess har det 
inte bara skett mycket på den svenska hiphopscenen utan också i det svenska samhället, vil-
ket leder till denna uppsats syfte och frågeställning.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Uppsatsen avser synliggöra hur svensk hiphopmusik konstruerar utanförskap i samhället. 
Utifrån en diskursiv ansats studeras hiphopmusik som producerats under 1990-talet till 
2000-talet. Syftet är att studera hur utanförskap görs inom hiphop som musikgenre.  

Uppsatsen frågeställning är: Hur konstrueras utanförskap i svenska hiphoplåtar? 
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4 TIDIGARE FORSKNING  

Här redogörs för den tidigare forskning jag funnit och som anses ha relevans för mitt under-
sökningsområde. Att studera hiphop är något som vuxit betydande under de senaste 30-40 
åren, den har akademiserats, som Söderman (2011a: 69) benämner det. Därmed upptäckte 
jag fort att det finns mycket forskning kring fältet att tillgå, och jag fick därför ägna tid till att 
sortera ut vad som är relevant för denna studies undersökningsområde och studieobjekt. Den 
forskning jag sedan valde ut består av 7 stycken peer-reviewed artiklar som hittades genom 
databaserna Sociological Abstracts samt SwePub. Sökorden som användes var Hip-hop, 
Hiphop, Rap, Music, Culture, Subculture, Youth, Alienation, Marginalized*, Stigma, Social 
mobilization*, Social Exclusion, Suburb. Utifrån undersökningens syfte och frågeställningen 
har jag sedan tematiserat vad jag funnit i dessa vetenskapliga artiklar vilket jag presenterar 
nedan. Inledningsvis utreder jag hur socialt utanförskap kan förstås, och på vilket vis det 
hanteras av unga som utsätts för det. Därefter redogör jag för hur hiphop kan utgöra en så-
dan strategi för hantering. Sedan ger jag exempel på forskning som berör hiphopmusikens 
innehåll. Avslutningsvis ger jag en sammanfattning av tidigare forskning, samt på vilket vis 
jag anser att min studie kan bidra till det redan existerande forskningsfältet.  

4.1 Utanförskap och önskan om att bli svensk; att inte vara den andre 
I det nya Europa finns utbredd social exkludering, segregation och utanförskap. Sverige har 
sen slutet av 1990-talet haft en hög arbetslöshet vilket gjort att många svenskar lever i fattig-
dom och samhällelig marginalisering. De som drabbas hårdast är unga personer som anting-
en är första eller andra generationen invandrare (Herz & Johansson 2012: 158). I en narrativ 
intervjustudie undersöker Herz och Johansson (2012) de socialpsykologiska processer och 
mönster som leder fram till att unga invandrare socialt exkluderas i det svenska samhället. 
Det görs med hjälp av Sarah Ahmeds teori Being Stopped, som syftar till att både uppfånga 
den materiella och psykologiska upplevelsen av att exkluderas, samt strategierna för att han-
tera exkluderingen (Herz & Johansson 2012: 159). Deras studie visar att känslan av att vara 
socialt exkluderad återfinns generellt bland deras intervjupersoner, men upplevelser av dess 
orsaker, samt hanteringsstrategierna som används, varierar stort. Gemensamma orsaker som 
i huvudsak går att utläsa är språk, etnicitet samt sociala och institutionella strukturer. Samt-
liga intervjupersoner använder strategier för att hantera denna sociala exkludering. Även om 
tillvägagångssätten ser olika ut, syftar alla till att bli mer ”svensk”, genom anpassning till vad 
som uppfattas som en normativ svenskhet. Det som också generellt går att utläsa är när in-
tervjupersonerna upplever att deras strategi fungerar, när de når en vändpunkt i deras exklu-
dering, så beskriver de en känsla av att vara inkluderad i ett socialt sammanhang och att 
komma hem (Herz & Johansson 2012: 171-172).   

Liknande studie har genomförts av Johansson och Olofsson (2011) som undersöker hur livs- 
och framtidsplaner konstrueras av unga invandrare i Sverige, och på vilket vis det förbinds 
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med dessa ungdomars uppfattningar gällande identitet, etnicitet och bostadsområde. Studien 
ingår i ett större forskningsprojekt om ungdomars uppfattning om skola och bostadsområde, 
och är en narrativ intervjustudie genomförd i skolmiljö (Johansson & Olofsson 2011: 184, 
186). I förorterna till Sveriges storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö råder hög arbets-
löshet, stor andel socialbidragsberoende samt fattigdom. Majoriteten av bosatta i dessa föror-
ter är unga personer med invandrarbakgrund. Dessa områden utsätts dessutom för samhälle-
lig och medial stigmatisering genom att betecknas som farliga och obehagliga miljöer. Sam-
mantaget bidrar det här till ökad marginalisering och social exkludering av boende i dessa 
förorter, och olika hanteringsstrategier används. Det handlar om att ständigt vara medveten 
om, och handskas med, att man befinner sig i ett socialt utanförskap, att man negativt omta-
las i samhällelig media och att vara sedd som den andra. Det är just denna andrefiering som i 
denna studie undersöks i relation med livs- och framtidsplaner (Johansson & Olofsson 2011: 
187). Resultatet visar att samtliga intervjupersoner uppvisar en medvetenhet kring att de är 
sedda som den andra och har en uppfattningen om att förorten är stigmatiserad och segrege-
rad. Strategier som används för att hantera det här syftar återigen, (som ovan studie visar), 
att bli mer ”svensk”. De intervjupersoner som mer än andra anser att det uppnått denna 
normativa svenskhet, har större självförtroende och tycks ha tydligare och högre uppsatta 
mål och drömmar i deras livs- och framtidsplanering. En viktig faktor i att våga drömma och 
tro på sig själv tycks alltså vara att uppnå ”svenskhet”, som i förlängningen innebär att vara 
inkluderad i Sverige. Något som också blir tydligt i studiens resultat är att förorten inte ses 
som något att vara stolt över eller något man önskar identifiera sig med. Snarare tycks en 
strategi vara att konstruera sig i motsats till den, i val av socialt umgänge, i val av svenska 
symboler och attribut, och också i en vilja att flytta därifrån så snart tillfälle ges (Johansson & 
Olofsson 2011: 196-197).   

4.2 Utanförskap och social mobilisering: att vara den andre   
En annan strategi för att hantera socialt utanförskap och andrefiering, som återfinns i en del 
forskning, är så kallad social mobilisering. Social mobilisering kan förstås som en kollektiv 
sammanslagning av marginaliserade människor, som tillsammans urskiljer brister i det sam-
hälle de lever i och gemensamt agerar för att åstadkomma förändring eller motstånd. Det kan 
innebära att, till följd av misstro till samhället och dess institutioner, skapa en egen kultur, en 
gatukultur som det ibland betecknas, för sitt område. Det här är en strategi för att uppnå 
självrespekt, kännedom och uppfattning kring sig själva och sitt område. Den ständigt närva-
rande känslan av att inte passa in och att vara utanför bortträngs på så vis från det egna om-
rådet. I kulturen skapas ett eget sätt att kommunicera, egna symboler och egna värderingar 
som konstrueras i motsats till det stora samhället som finns utanför (Lalander & Sernhede 
2011: 2-3). Denna gatukultur undersöks närmare genom två separata etnografiska studier i 
två olika förorter i Sverige, innehållande såväl observationer som intervjuer, utförda av La-
lander och Sernhede (2011). Deras sammanslagna resultat visar att personerna i de två stude-
rade förorterna delar många upplevelser och erfarenheter. Dels känner de att de lever i utan-
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förskap och att såväl deras områden som dem själva inte passar in i och är stigmatiserade i 
Sverige. Det finns också en tydlig identifikation och samhörighet med andra stigmatiserade 
områden i världen. Kollektivt skapas en lokal gatukultur, som influeras av det globala, vilket 
kan ses som en strategi för att förändra och omvandla det egna området till något annat. 
Denna gatukultur skiljer sig dock mellan de två förorterna. I den ena förorten handlar det om 
att skapa egna vägar för utbildning, kunskap och samhällsförståelse som sprids genom upp-
trädanden och offentliga diskussioner. Det är en framåtsträvande strategi som syftar till posi-
tiv och långsiktig förändring. I den andra förorten ser gatukulturen annorlunda ut. Här är det 
inte ifråga om förändring eller ett framåtsträvande, utan mer ett motstånd, genom kriminella 
aktiviteter som droger och brott. En olaglig väg till att vinna respekt och trygghet i sin egen 
livssituation.  Båda dessa strategier innebär dock att förorten konstrueras som något man är 
stolt över, något fint att vara del av och således inget som man skäms för. Det kan ses som ett 
motstånd mot samhället, eller något som inger hopp och drömmar, och förminskar den stig-
matisering som man utsätts för. Det benämns i artikeln som en romantisering av ghettot 
(Lalander & Sernhede 2011: 22).  

En annan del av social mobilisering som kan uppstå, vilket skett flertalet gånger de senaste 
åren, är uppror och upplopp som utförs av unga personer i förortsområden. Det här diskute-
ras mer ingående i Sernhedes (2014) artikel Youth rebellion and social mobilisation in Swe-
den. Uppror, likt dem som medialt rapporterats i förorter som bland andra Husby i Stock-
holm, Rosengård i Malmö samt Backa i Göteborg, riktas oftast mot blåljuspersonal och i syn-
nerhet mot polis men måste förstås ha orsaker i samhälleliga strukturella problem (Sernhede 
2014: 82). Sernhede (2014: 83) menar att det samtida samhället gått ifrån welfare till work-
fare, vilket starkt påverkar de personer, framförallt unga, som bor i redan socioekonomiskt 
utsatta områden. Hög arbetslöshet, inkomst att betrakta som fattigdom, dåliga bostadsmil-
jöer, låga eller obefintliga studieresultat samt segregation leder fram till stora sociala klyftor. 
I kombination med att inte känna sig hörd, sedd eller lyssnad på av samhällets myndigheter 
och auktoriteter mynnar ut i uppror. Att tända eld på bilar och hus, kasta sten, använda våld 
och blockera vägar kan ses som ytterst olämpligt och kriminellt, men det bottnar i en vilja att 
bli uppmärksammad, ett motstånd mot att trakasseras, en begäran om konkreta hjälp- och 
stödinsatser från samhället (Sernhede 2014: 84-85). Uppror måste således förstås i en bre-
dare samhällelig kontext (Sernhede 2014: 89).  

4.3 Hiphop som social mobilisering: vi-mot-dem 

I dessa stigmatiserade förorter som hittills beskrivits, och i de olika strategier som används 
för att hantera utanförskap, finns en betydande gemensam nämnare; hiphop. Det är i dessa 
områden som hiphopkulturen uppmärksammats och utvecklats, och hiphopen fungerar som 
ett sätt att uttrycka sitt utanförskap, sin gatukultur och sitt missnöje (Sernhede 2014: 87). 
Hiphop är ett av flera kreativa uttryckssätt som används av boende i dessa områden. När 
skolan och andra utbildnings- och trygghetsinstitutioner svikit, används hiphopen som sub-
stitut. Hiphop som social mobilisering kan likt andra former förstås som ett sätt att få kun-
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skap, att få självrespekt, trygghet och hopp om framtiden. I hiphopen ges möjlighet till att 
lära känna sin egen förflutna historia, förstå sin plats i det svenska samhället och skriva sin 
egen framtidshistoria (Sernhede 2014: 88).  

Som tidigare konstaterat i denna uppsats består hiphopen av fyra element; deejaying, rap, 
breakdance och graffiti, men många vill gärna hävda att det även finns ett femte; kunskap 
och lärande (Sernhede 2011b: 164). I artikeln School, Youth Culture and Territorial Stig-
matization in Swedish Metropolitan Districts (Sernhede 2011b) jämförs informella inlär-
ningsprocesser i hiphopkulturen med formella inlärningsprocesser i förortsskolor. Studien 
ingår i ett treårigt forskningsprojekt som genomfördes av sju olika forskare med olika studie-
objekt inom forskningsområdet, i huvudsak genom observation och intervjuer. Sernhedes 
bidrag var att studera ett hiphopkollektiv bestående av 20 stycken unga hiphopartister 
(Sernhede 2011b: 161). Studien visar att unga i förorten har mer vilja och engagemang i de 
inlärningsprocesser som sker i hiphopkulturen än de som sker i skolan (Sernhede 2011b: 
160). Hiphop är ett sätt att uttrycka sig och forma en identitet samtidigt som det kan ses som 
ett sätt att lära sig om samhället och om livet (Sernhede 2011b: 164).  

Kunskap och lärande blir också tydligt i Södermans (2011b) studie där han jämför hiphop 
med skandinavisk folkbildning. Folkbildning kan förstås som ett sätt att göra kunskap och 
lärande tillgängligt för alla i ett samhälle, på ett frivilligt och demokratiskt vis. Folkbildning 
hade stor betydelse för 1900-talets arbetarklass i Sverige och i artikeln dras paralleller till hur 
hiphopen idag fungerar på liknande vis för unga invandrare. Artikelns syfte, genom inter-
vjuer med tre stycken rappare, syftar till att undersöka denna förbindelse, samt kopplingen 
till social mobilisering och pedagogik (Söderman 2011b: 212). Undersökningen resulterade i 
fyra stycken teman som var återkommande i intervjuerna; hiphop som politiskt verktyg, hip-
hop för att uttrycka marginalisering och social exkludering, hiphop som en röst för de svaga 
samt hiphop som makt genom kunskap (Söderman 2011b: 217). Hiphopmusik kan därför ses 
som en återspegling av det samtida samhället, och samtidigt som en väg till kunskap och 
kontroll. Hiphop är, som fastlagt, de ungas kultur. Söderman (2011b: 213) påstår att det tro-
ligen är nutidens största och mest utbredda ungdomskultur i världen. Den kan förstås som 
såväl en motkultur som en kommersiell kultur, och troligen är det därför som den har sådan 
genomslagskraft. Det finns ett kritiskt förhållningssätt och ett motstånd gentemot de vuxnas 
kultur; föräldrakulturen och den svenska skolkulturen, och därför är det inget att identifiera 
sig med. Snarare identifierar man sig med sitt utanförskap, att vara en andraklassens med-
borgare, vilket leder till en känsla av vanmakt och besvikelse som ofta tar sig uttryck i hipho-
pen (Sernhede 2011b: 167). Unga bosatta i dessa områden känner ett starkt behov av att få 
bort känslan av att inte vara en fullvärdig medborgare, att borttränga den samhälleliga synen 
på deras område, och skapa en gemensam fristad, ett vi mot dem. Det här benämns som en 
betongromantisering, som kommer till uttryck i hiphopmusiken, vilket kan förstås som en 
social mobilisering (Sernhede 2011b: 165). 
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4.4  Hiphopens thug life: musikens innehåll  

Utan förståelse för den sociala kontext som hittills diskuterats är det lätt att uppfatta och 
stirra sig blind på hiphop som enbart något kommersiellt, och kontroversiellt. I media fram-
ställs ofta hiphop som våldsamt, kriminellt och sexistiskt (Söderman 2011: 213). Forskning 
som jag tagit del av inför denna uppsats visar också på ett intresse att undersöka dessa fak-
torer.  

I Kalle Berggrens (2016) studie undersöks hur maskulinitet och genus görs utifrån hur våld 
och föräldraskap skildras i svensk rap, genom en diskursanalys av svenska raptexter med ett 
intersektionellt perspektiv. Resultatet visar att hiphopmusik ger uttryck åt maskulinitet som 
förenat med våld och bristande föräldraskap. Samtidigt finns här en tvetydighet. Resultatet 
visar nämligen också att svensk hiphop även ger uttryck för ett ogillande och avståndsta-
gande gentemot våld, och önskningar om ett mer involverat föräldraskap, då främst från fä-
der (Berggren 2016: 69-70).  

Studier har också gjorts gällande hur kvinnor historiskt och traditionellt exkluderats från 
hiphopkulturen. I Himanee Gupta-Carlsons (2010) studie undersöks hur kvinnor, så kallade 
b-girls, hanterar den här exkluderingen genom att strategiskt och medvetet ta plats i hiphop. 
Det är en etnografisk studie genomförd både genom observationer och intervjuer med kvin-
nor i ett större hiphopkollektiv, (för både män och kvinnor), i Seattle (Gupta-Carlson 2010: 
515, 517).  I studien fastslås att kvinnor, trots att de haft en betydande roll i hiphopens upp-
komst och framväxt, ofta förbises i historieberättandet. Den historiska kampen gentemot 
samhälleliga orättvisor, utsatthet och diskriminering beskrivs ofta ha förts av män, med inget 
inflytande av kvinnor. Trots artikelns många exempel på kvinnliga pionjärer inom hiphop är 
det än idag ett könsmärkt område förbehållen män (Gupta-Carlson 2010: 524). Studien visar 
att det finns en medvetenhet hos kvinnorna som utövar hiphop om deras exkludering, såväl 
historiskt som i nutid, och genom denna medvetenhet skapas ett större politiskt engagemang 
med en stark feministisk agenda (Gupta-Carlson 2010: 523). På samma sätt som hiphop ofta 
används för att belysa förtryck som rasism och klass, lyfter kvinnligare rappare ojämställd-
het, sexism och genus genom hiphopen. Det görs för att markera kvinnors självklara plats 
både i hiphopen, men också i samhället i stort (Gupta-Carlson 2010: 517).  

I artikeln Youth Perspectives on the Intersections of Violence, Gender, and Hip-Hop, under-
söker Hernández, Weinstein och Muñoz-Laboy (2012) hur unga involverade i hiphopkul-
turen i New York upplever och beskriver våld, med avsikt att analysera eventuella samband 
däremellan. Den problematiska mängden våld som förekommer bland unga i USA ligger till 
bakgrund för studien. Våldet bland unga förekommer främst i utsatta och marginaliserade 
områden, där även hiphopkulturen är stark (Hernández et al. 2012: 588). Undersökningen 
ingår i ett större forskningsprojekt gällande ungdomskultur, och utförs med metoden grun-
dad teori, genom observationer och intervjuer i flertalet förorter till New York (Hernández et 
al. 2012: 591). Resultatet visar att ungdomarna i studien inte anser att deras eller andras be-
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teende var våldsamt på så vis som det traditionellt kan uppfattas. Istället framförs definition-
er av våld som antingen underhållning, eller något respektingivande. I övrigt framkommer 
det i studien att hiphop möjliggör för dessa ungdomar att på andra sätt, än med exempelvis 
våld, uttrycka sitt missnöje, sin oro och sin utsatta sociala situation. Därför föreslår forskarna 
att hiphop kan och bör användas i dialog med ungdomar för att ändra uppfattningen om våld 
som underhållande eller ett sätt att vinna respekt. Hiphop kan följaktligen vara ett sätt att 
minska och stå emot våld i samhället (Hernández et al. 2012: 605).  

Angående det faktum att hiphop enbart skulle vara något kommersiellt tillbakavisas bland 
annat i Sernhedes (2011b) och Södermans (2011b) studier. Här fastslås att, även om vissa 
hiphopartister gör skillnad på kommersiell hiphop och underground/äkta hiphop, är hiphop 
som sådant inte enbart skapat för att sälja eller följa trender (Sernhede 2011b: 164). I skap-
andet av hiphop är texten central i såväl musiken och innehållet. Den är full av referenser till 
andra texter, film, musik, reklam med mera. Den är välgenomtänkt, innehåller budskap och 
är samhällsmedveten, och alltså inte endast producerad i försäljningssyfte (Söderman 2011b: 
213).  

4.5 Sammanfattning tidigare forskning samt mitt bidrag till fältet  

Det kan nu konstateras att det finns ett påtagligt socialt utanförskap i de förorter som ofta 
ligger belägna i utkanten av en större stad. Sen 1990-talets kraftigt ökande arbetslöshet lever 
många svenskar i en samhällelig marginalisering, vilket främst drabbar unga och personer 
med invandrarbakgrund (Herz & Johansson 2012). Dessa personer är medvetna om sitt ut-
anförskap, att de är sedda som den andra och uppfattar förorten som stigmatiserad och seg-
regerad (Johansson & Olofsson 2011; Lalander & Sernhede 2011). För att hantera utanför-
skapet utvecklas olika strategier som används. Två övergripande strategier går att fastslå. 
Antingen så drivs utanförskapet bort, genom att inte identifiera sig med området eller se sig 
som någon som bor där. Det är en strategi som syftar till att inte vara den andre, utan istället 
med en önskan om att bli mer ”svensk” (Herz & Johansson 2012; Johansson & Olofsson 
2011). Den andra strategin berör istället att faktiskt identifiera sig med sitt utanförskap vilket 
ofta sker igenom social mobilisering. Det tar sig uttryck genom att försvara det egna området, 
utveckla en slags lokal patriotism och gemenskap som konstruerar sig i motsats till, och gör 
motstånd emot, det svenska samhället. Det här är en strategi som syftar till att vara den 
andre och vara stolt över det (Lalander & Sernhede 2011). Social mobilisering återfinns även 
i hiphopmusiken, och kan förefalla som en konstruktion av ett vi-mot-dem. Hiphop fungerar 
som ett substitut för samhälleliga auktoriteter och institutioner som upplevs svikit och inte 
uppfyller sin funktion. Hiphop som social mobilisering kan förstås som ett sätt att få kun-
skap, att vinna självrespekt, inge trygghet och erbjuda hopp om framtiden. I hiphopen ges 
möjlighet till att lära känna sin egen förflutna historia, förstå sin plats i det svenska samhället 
och skriva sin egen framtidshistoria (Sernhede 2011b; Sernhede 2014; Söderman 2011b). 
Tidigare forskning har också berört innehållet i musiken och dess påverkan och spegling av 
samhället, utifrån den traditionella bilden av hiphop som sexistisk (Berggren 2016), våldsam 
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och kriminell (Hernández et al. 2012) samt producerad i enbart kommersiellt syfte (Sernhede 
2001b; Söderman 2011b). Studierna jag tagit del av visar en mycket mer sammansatt verklig-
het än så, och bestrider delvis eller helt denna förenklade bild. Hiphopens innehåll måste 
förstås kontextuellt.  

Mitt bidrag till forskningsfältet är att studera hiphopmusik med fokus på språk och kon-
struktion. Jag tar mig an hiphopen diskursivt, vilket skiljer sig från majoriteten av den existe-
rande forskningen, som istället angripit hiphopen med metoder som innefattat observationer 
och intervjuer. Konstruktion och språk har således inte varit fokuserat, med undantag från en 
studie som jag tagit del av, men då med ett helt annat intresseområde än utanförskap. Det 
konstateras i tidigare forskning att utanförskap förmedlas och uttrycks i hiphopmusik, men 
inte konkret hur det görs, vilket denna studie undersöker. Sammantaget förefaller det finnas 
en kunskapslucka och därmed god anledning att närmare utforska.  

5 TEORETISKA OCH METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I det här avsnittet redovisas föreliggande studies teoretiska och metodologiska utgångspunk-
ter. Inledningsvis presenteras socialkonstruktionismen, samt en fördjupad diskussion av 
språkets betydelse då det är högst relevant för denna studie. Därefter redogörs diskursanalys 
som teori och metod, samt avslutas med en beskrivning för vald metodansats; den kritiska 
diskurspsykologin.  

5.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism är en teoretisk ram som härstammar från flertalet olika filosofiska 
discipliner, och som därför också används i olika metodologiska angreppssätt, däribland den 
kritiska diskurspsykologin som föreliggande studie utgår ifrån. Följaktligen är det svårt att 
fastslå en definition av socialkonstruktionism, men det finns ett par gemensamma grundan-
taganden inom teorin (Burr 2015: 1-2). Dessa antaganden är att inta en kritisk syn till själv-
klar och objektiv kunskap om världen, att anse att kunskap är historiskt och kulturellt präg-
lad, och vidare att kunskap produceras och reproduceras i sociala processer samt att kunskap 
förbinds med social handling (Burr 2015: 2-5).  

Att ha en kritisk syn till självklar kunskap innebär att ifrågasätta den förståelse av verklighet-
en som människan lätt tar för given. Det som en individ uppfattar som verkligt representerar 
inte en universell och objektiv sanning, utan uppfattas som verkligt just utifrån denna indi-
vids perspektiv och kategoriserande av världen. Det finns således inga naturligt förekom-
mande sanningar eller kunskaper. Verklighetsuppfattning och kategoriserande av världen 
hänger ihop med nästa antagande som berör att kunskap är historiskt och kulturellt präglad. 
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Hur en individ förstår verkligheten beror på i vilken tid, och på vilken plats, individen lever i. 
Exempelvis räcker det med att se tillbaka 20 år i samhället och snabbt upptäcka att huruvida 
ett visst socialt fenomen förstods då, med största sannolikhet har förändras ifråga om hur 
samma sociala fenomen förstås idag. Det här innebär dock också att hur sociala fenomen 
förstås idag, har påverkats av hur det förstods förr. Det historiska och kulturella antagandet 
innebär således att kunskap är kopplat till en specifik kultur och tid, men också är produkter 
av en förgången kultur och tid (Burr 2015: 2-3). Nästa antagande är att kunskap produceras 
och reproduceras i sociala processer. Det är i social interaktion människan får sin kunskap, 
och förhandlar sin kunskap. Därför är språket en central del i socialkonstruktionism, något 
som mer fördjupat diskuteras under nästföljande rubrik. Det sista antagandet är att det finns 
en förbindelse mellan kunskap och social handling (Burr 2015: 4). I människans förståelse 
och konstruktion av verkligheten ingår att anse att viss typ av handling antingen är legitim 
och accepterad, eller otillåten och omöjlig. Burr (2015:5) exemplifierar detta med att kun-
skapen och synen på alkoholism förr innebar att ses som något skamligt, något som kunde 
härledas till en persons beteende, och som vedertaget bestraffades eller bortträngdes. Medan 
alkoholism idag ses och förstås som en sjukdom, som en person fallit offer för, och som ska 
erbjudas stöd, vård och rehabilitering. Denna aspekt är därför nära kopplat till makt och 
normer.  

Utifrån dessa grundantaganden kan man konstatera att socialkonstruktionism skiljer sig från 
traditionell psykologi på ett flertal punkter. Främst gällande det faktum att människan skulle 
ha en inre bestämd essens, som avgör vem den är och hur den ser på världen. Det finns inte 
en naturlig, biologisk eller objektiv förklaring, kunskap eller sanning om världen och männi-
skorna i den (Burr 2015: 6-7). Den sociala och den kulturella aspekten måste tas med i be-
räkningen, vilket innebär att det finns flertalet perspektiv som man utifrån kan förklara, för-
stå eller se som en sann verklighet (Burr 2015: 9). Förklaringar till sociala fenomen kan 
följaktligen inte eftersökas inuti en människa, i dennes biologi eller kognitiva förmåga, utan 
förklaringarna måste sökas i det sociala sammanhang som denne människa befinner och 
involverar sig i. Människan, dennes erfarenhet och upplevelser av verkligheten, är således 
socialt konstruerad. Oavsett om den handlar om personlighet, tankar, känslor eller vad som, 
så är allt ett resultat av något som socialt konstruerats i människans sociala sammanhang 
(Burr 2015: 11, 54). Därför är interaktion och samspel en avgörande del av socialkonstrukt-
ionismen. Det är, som tidigare nämnt, mellan människor som kunskap produceras, reprodu-
ceras och förhandlas. Det är en processuell social praktik som i sin tur består av den avsevärt 
viktiga förmågan; språket (Burr 2015: 11, 52).  

5.1.1 Språkets betydelse i socialkonstruktionismen  

Språket inom socialkonstruktivism anses vara den allra yttersta och viktigaste grundpelaren i 
hur verkligheten tillskrivs sanning och mening. Människan föds in i en värld med en viss kul-
tur och ett visst språk, och i takt med att den språkliga förmågan utvecklas varseblir männi-
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skan denna värld. Det är genom språket människans sociala och psykologiska tankar, förstå-
else och uppfattningar av världen blir till. Det är genom språket sanningar förhandlas och 
uttrycks, vilket vidare ger konsekvenser på social handling. Det ses som performativt; hur 
något görs, uppfattas och innebär är en konsekvens av språket. Språket är följaktligen mycket 
mer än bara ett verktyg att uttrycka sig genom. I språkliga interaktioner mellan människor 
konstrueras världen (Burr 2015: 10-11). Språket ordnar och strukturerar människans värld. 
Genom språket kan människan synliggöras, såväl för andra som för människan själv. Ef-
tersom det finns flertalet olika språk i världen, innebär det här att människan uppfattar sig 
själv och andra olika beroende i vilken kontext människan befinner sig i. I specifika sociala 
sammankomster används en viss typ av språk medan det i andra sammanhang inte anses 
passande eller tillskrivs samma mening. Måhända används samma ord men de har olika in-
nebörder i de olika sociala sammanhangen. För att anknyta till föreliggande uppsats kan de 
ord som används inom kontexten hiphop(kultur) ges vissa innebörder och ha specifika bety-
delser men om de uttrycks i en annan kontext förstås och används de annorlunda (Burr 2015, 
s. 54-55). Därför finns det också en makt i språket, eftersom det kan vara nyckeln till social 
förändring. Ett exempel på det här är ordet eller titeln invandrarminister, (som används i 
inledningen till denna uppsats), idag ersatt med integrationsminister och migrationsmi-
nister. Det här kan indikera att det inte är invandraren som person som ska vara ett politiskt 
föremål, utan det är integration och migration som bör stå på den politiska och samhälleliga 
agendan.  

Språket utgör alltså socialkonstruktivismens viktigaste grundpelare. Människan konstruerar 
verkligheten, avhängig sin omgivning och situation, genom språket. Språket är nyckeln till 
social förändring och makt. Nu vidare till presentation av diskursanalys som teori och metod, 
samt vald ansats; den kritiska diskurspsykologin.  

5.2 Diskursanalys 

Begreppet diskurs kan förstås brett, och igenom flertalet olika ansatser. Översiktligt kan man 
dock fastslå en definition. Diskurs gör det möjligt för människan att se på, tolka och förstå 
världen på ett specifikt sätt. Människans förhållande till verkligheten uttrycks genom diskur-
ser, eftersom diskurs beskriver hur det i en viss kontext skapas mening och förståelse kring, 
och talas om, fenomen och händelser (Burr 2015: 74; Winther & Jørgensen 2000: 7). Att anta 
diskursanalys som metod inbegriper oftast att en socialkonstruktionistisk grund ämnas an-
vändas. Taylor (2001: 6) preciserar diskursanalys som en närgången studie av användandet 
av språk, i vilket mönster analyseras. Språket är såväl konstituerande som konstruerande av 
den verklighet där det används. Det är således föränderligt och måste förstås kontextuellt och 
situationellt. Precis som fastslagits i ovan redogörelse för socialkonstruktivismen, så finns det 
ingen objektiv och universell sanning. Språket är referntiellt och relativt, det är genom det 
som människan representerar och konstruerar en verklighet, vid en viss tid och plats. San-
ningen och verkligheten är alltid subjektiv, förändringsbenägen och kontextuell (Taylor 
2001: 7, 12). Utöver utgångspunkten i socialkonstruktivismen och fokuset på språket bedrivs 
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diskursanalytisk forskning på ett kritiskt vis. Det innebär att studieobjektet och forsknings-
området oftast inbegriper att synliggöra samhälleliga maktrelationer, anmärka på normativa 
perspektiv och påvisa möjligheter till social förändring (Winther & Jørgensen 2000: 8). Oft-
ast innefattar forskningsområdet en social och kulturell kontext som efterfrågar hur något 
blir till, har för innebörd och hanteras inom denna kontext (Edwards & Potter 1992: 29; Tay-
lor: 2001: 15). Även om analysmaterialet innefattar ett språkligt eller textuellt material 
(Winther & Jørgensen 2000: 28) är det alltså inte den lingvistiska uppbyggnaden som är i 
fokus, utan det sociala innehållet (Edwards & Potter 1992: 28). Nu vidare till vald metodan-
sats; den kritiska diskurspsykologin. 

5.3 Kritisk diskurspsykologi  

Den kritiska diskurspsykologin växte fram genom ett ifrågasättande av den kognitiva psyko-
login. Inom kognitivismen ses språk i form av text och tal som speglingar av en yttre verklig-
het eller som mentala representationer av denna verklighet, vilket alltså den kritiska diskurs-
psykologin bestrider. Istället förstås språket som verklighetskonstruktioner riktade mot soci-
ala handlingar. Mentala och psykologiska processer och tillstånd härleds därför inte män-
niskas inre, utan uppträder istället i sociala och diskursiva handlingar och aktiviteter 
(Winther & Jørgensen 2000: 97). Istället för att se språket som representerande, ses språket 
som handling. Språket är alltså funktionellt snarare än beskrivande (Edwards & Potter 1992: 
158, Potter 1996: 105). Psykologiska fenomen är något som görs performativt, inte något 
som människan har eller är. Det handlar så till vida inte om att bevisa att fenomen existerar, 
utan om hur människor konstruerar och beskriver dessa fenomen som verkliga, och hur 
andra mottar denna verklighetskonstruktion (Potter 1996: 6-7). Genom språket undersöks 
således hur något pratas och hur något beskrivs, vilket då utgör en konstruktion av detta nå-
got, som riktas gentemot socialt handlande (Edley 2001: 190). Ingen åtskillnad görs följaktli-
gen mellan ord och handling, det är genom orden handling sker; text och tal gör handling. 
Genom att en människa skriver eller säger saker, utförs en social handling. Detta sker med 
stor variation ifråga om retoriska och lingvistiska kunskaper och erfarenheter. Diskurs och 
social praktik är därför nära sammankopplat (Edley 2001: 192, Edwards & Potter 1992: 28).  

Den kritiska diskurspsykologin intresserar sig alltså för människors sociala praktik som sker 
genom interaktion, argumentation och kommunikation och hur detta organiseras i olika ty-
per av sammanhang. Ansatsen har alltså en mer etnometodologisk grund än andra ansatser 
eftersom det är studiet av metoder som praktiseras av människor som är centralt (Edwards & 
Potter 1992: 156; Potter 1996: 42). Därför fokuseras den konkreta sociala interaktionen, vari 
språkbruket analyseras kontextuellt, och som då kan utvisa vad som händer i en viss social, 
kulturell och historisk kontext och vad det är riktat emot för sociala handlingar (Edley 2001: 
190; Winther & Jørgensen 2000: 97-98). Historia och kultur är faktorer som det tas hänsyn 
till inom diskurspsykologin, eftersom det påverkar kontexten och dess tillgängliga diskurser 
som människan befinner sig i och språkar igenom. Edley betonar (2001: 190), genom be-
greppet hegemoni, att det i specifika sociala och kulturella sammanhang utvecklas språk som 
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anses mer normalt, accepterande och sant och därför enklare att begripa och använda sig av. 
På det sätt som människan förstår och konstruerar sin verklighet är, återigen, inte universellt 
och statiskt, utan istället historiskt, kulturellt och socialt specifikt och kontingent (Winther & 
Jørgensen 2000: 100). Det här synliggör att människan både är produkter, likväl producen-
ter, av diskurser (Edley 2001: 190).  

I ovan resonemang kan den kritiska diskurspsykologins grundtaganden utläsas. Dessa inne-
fattar enligt Edley (2001: 196) att sociala fenomen produceras och reproduceras genom dis-
kurser och att dessa sociala fenomen konstrueras och förhandlas i språket. Vidare påverkas 
språket av den historiska och kulturella kontext som det används i. Språket riktas alltid emot, 
och gör, social handling. Vidare finns det ett hänsynstagande till makt och intresse, genom 
att undersöka vems intressen som tillgodoses, motarbetas, förskjuts eller ”står på spel”, samt 
genom att påvisa hegemonisk dominans i språkbruket som då kan synliggöra normativa upp-
fattningar och sanningar (Edley 2001: 190).  

Att den kritiska diskurspsykologin valdes för föreliggande studie beror på att den anses väl 
passande i undersökningen av hur utanförskap reproduceras i en specifik kulturell och social 
kontext, nämligen hiphopen.  Studien syftar till att undersöka utanförskap performativt, det 
vill säga hur utanförskap görs, inte genom att ta fram fakta eller bevis för vad utanförskap är. 
Språk som sådant är också högst central i hiphopmusik, och för detta krävs därför en metod-
ansats som fokuserar på språk. Som nämndes kort i bakgrundsavsnittet så finns det en glokal 
dialektik i hiphopen. Det globala uttrycks i hiphopen, men med en lokal prägel. Det här inne-
bär att språkanvändningen, genom dialekt och slang, är viktigt för en rappare. Exempel på 
detta är den så kallade Rinkebysvenskan, som är en sociolekt som växt fram i mångkulturella 
och flerspråkiga förortsområden och ofta används i hiphopmusiken (Sernhede & Söderman 
2011: 21-22). Vidare är hiphopen också väldigt intertextuell. Det vill säga, den bygger och 
refererar ofta till andra texter. Både i form av återkommande ord och citat, och också ifråga 
om hänvisning till exempelvis annan musik, reklam, film och texter (Sernhede & Söderman 
2011: 25).  

Vid genomförande av en kritisk diskurspsykologisk studie finns det framförallt tre använd-
bara analysbegrepp, som kan brukas för att tillgodose metodansatsen grundtaganden. Dessa 
är tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och ideologiska dilemman (Edley 2001: 189). 
Därför följer nu en mer fördjupad redogörelse för dessa begrepp följt av ytterligare analysbe-
grepp som anses komma väl till hands i föreliggande studie; retoriska resurser. I denna upp-
sats fokuseras tid, plats, metaforer samt svordomar som retoriska resurser som brukas i re-
producerandet av utanförskapet.  

5.3.1 Tolkningsrepertoarer 

Tolkningsrepertoar kan förstås som en samling av de begrepp, uttryck och berättelser som 
används när något talas om. Varje repertoar fungerar som ett lingvistiskt, eller språkligt, 
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hjälpmedel som används i social interaktion och konstruktion (Winther & Jørgensen 2000: 
114). Tolkningsrepertoarer är något som används oreflekterat, i vardagliga interaktioner, och 
så till vida utgör en slags gemensam social förståelse. När en konversation tar form, gör den 
det genom människans tolkningsrepertoarer (Edley 2001: 198). Tolkningsrepertoar kan upp-
fattas som synonymt med diskurs, eftersom definitionen är snarlik. Inom diskurspsykologin 
föredras tolkningsrepertoar framför diskurs, eftersom den vedertagna synen på diskurs som 
en stor övergripande enhet kritiseras. Tolkningsrepertoarer är reducerade till något som sker 
i social interaktion och används som en mycket mer flexibel social praktik (Edley 2001: 202; 
Winther & Jørgensen 2000: 115). När något pratas om på liknande sätt, med ord, metaforer 
eller bilder, som kanske i sig är olika, men som har snarlik innebörd, då är det högts troligt 
att en tolkningsrepertoar gör sig till känna. Vid analys handlar det därför om att eftersöka 
gemensamma mönster i hur något pratas om (Edley 2001: 199; Winther & Jørgensen 2000: 
114). För att konkretisera detta kan en återblick till inledningen i denna uppsats göras där det 
synliggörs hur förorten framställs och uttrycks samhälleligt och medialt. En allmän och ve-
dertagen tolkningsrepertoar är att förorten är en farlig, kriminell och otrevlig miljö att vistas 
i. I tidigare forskningsavsnittet visas hur denna tolkningsrepertoar används som en resurs, av 
bosatta i förorten och igenom hiphopen, för att uttrycka ett motstånd eller en social mobilise-
ring, som resulterar i en annan tolkningsrepertoar om förorten. Båda dessa tolkningsreperto-
arer har vidare påverkats av historia och kultur. Tolkningsrepertoarer, på samma vis som 
diskurser, förskjuts och förändras. Genom att analysera hur utanförskapet pratas om, kan 
konstruktionens begränsningar och möjligheter synliggöras (Edley 2001: 201).  

5.3.2 Subjektspositioner 

Subjektspositioner innebär, att personen som talar, eller som det talas om, tilldelas en viss 
position eller identitet i interaktionen. Denna position är förbunden med en viss social och 
kulturell kontext, som individen talar, skapar mening och förstår utifrån (Edley 2001: 210). 
Subjektspositioner varierar alltså utifrån kontext, vilket innebär att den subjektsposition en 
person har exempelvis i sin familj, är således inte densamma som denne har i sitt jobb. Såväl 
förväntningar, beteende och moral är kopplat till dessa olika subjektspositioner en person 
har (Burr 2015: 156), så även varierande mängd av makt och socialt anseende utifrån ideolo-
gier och diskurser (Edley 2001: 209). Olika subjektspositioner avgör också till vem som det 
talas till. Vilka subjektspositioner som förväntas ta emot det som uttrycks och vad det säger 
om dem (Edley 2001: 209).   

I denna uppsats fokuseras hiphoplåten som kontext. Dock bör det här uppmärksammas att 
det finns lager av kontexter, mer övergripande och mer lokala (Blomberg & Stier 2019: 3). I 
en övergripande kontext kan artisten antas ha en subjektsposition som rappare till sin 
publik. Subjektspositionen rappare kan även aktualiseras i den lokala hiphoplåtens kontext, 
men det intressanta i denna undersökning är att studera vilka ytterligare subjektspositioner 
som framträder. Det vill säga, vilka fler subjektspositioner som rapparen framställer, påvisar 
och intar i kontexten hiphoplåt.  
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Utdraget ur låten av Latin Kings - Välkommen till förorten (1994) som återfinns i inledning-
en i denna uppsats visar på subjektspositioner. Både som Latin Kings själva intar; som rap-
pare och som boende i förorten, och till vilka deras ord adresserar; politikerna som inte bryr 
sig och inte förstår hur det är att leva i ett miljonprogram. När subjektspositioner eftersöks i 
ett analysmaterial fokuseras därför uppmärksamheten på vem som talar, vem som det talas 
om, och med vilka tolkningsrepertoarer det talas om dessa personer (Edley 2001: 210). Sub-
jektspositioner är av vikt att studera eftersom de kan synliggöra den bredare sociala och kul-
turella kontexten som omger dem, både ifråga om tolkningsrepertoarer, ideologier och sam-
hälleliga diskurser (Edley 2001: 217).  

5.3.3 Ideologiska dilemman  

Ideologiska dilemman bygger från idén att det finns två olika typer av ideologier; intellektu-
ella och levda. Intellektuella ideologier är strukturerade och genomtänka, medan levda ideo-
logier är dess motsats. De uppstår nämligen på ett omedvetet plan, eftersom de finns hos en 
människa till följd av dennes vanemässiga, kulturella livsmönster. Det kan beskrivas i termer 
av sunt förnuft, sådant som är given en viss kultur eller socialt sammanhang. Ideologiska 
dilemman uppträder när ett motstridigt eller inkonsekvent uttryck eller argument ger sig till 
känna i en persons utsaga (Edley 2001: 202-203). I tidigare forskningsavsnittet redogörelse 
för utanförskap och andrefiering uppträder ett ideologiskt dilemma ifråga om att utrycka och 
hantera utanförskap. Att vara den andre och att vara stolt över det, kontra att inte vilja vara 
den andre och att göra allt för att inte bli sedd som det. Ett annat exempel som vidare upp-
träder i den tidigare forskningen är huruvida våld uttrycks genom hiphopmusiken. Antingen 
som ett förskönande och som något respektingivande, eller som något som ogillas och som 
bör tas avstånd ifrån. Varför vikt bör läggas vid att leta efter ideologiska dilemman beror på 
att de, istället för att avfärdas som motstridiga och paradoxala, kan tillföra retorisk förståelse 
för hur meningsbyggande sker i social interaktion och hur konstruktion av sociala fenomen 
kan förstås mer mångsidigt, flexiblare och djupare (Edley 2001: 204).  

5.3.4 Retoriska resurser: metafor, plats, tid, svordomar 

Retoriska resurser är något som genomgående används i mänsklig interaktion och förståelse, 
och bör således inte uppfattas enbart som något användbart i oenig argumentation. Att ana-
lysera retoriska resurser handlar om att söka efter det som uteslutande konstruerar verklig-
heten som trovärdig och sann. I en konstruktion finns flertalet alternativa beskrivningar som 
kan användas, men där något uttrycks som explicit verkligt eller som fakta på ett övertygande 
vis, har en retorisk resurs använts. Retoriska resurser innebär därmed inte att enbart fastslå 
vad som yttras som övertygande och vad det har för inre psykologiska förklaringar. Det hand-
lar snarare om ett synliggörande av olika versioner av beskrivningar samt hur en beskrivning 
organiseras för att förstärka det som förmedlas och uppfattas som trovärdigt. Retoriska re-
surser används alltså för att säkerhetsställa att sitt budskap når fram och uppfattas utifrån 
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sitt eget perspektiv (Blomberg 2017: 5; Potter 1996: 106-108). De används när något beskrivs 
performativt, det vill säga, hur något görs och konstrueras. De tillför mer bredd, mer förstå-
else och mer uttrycksfulla beskrivningar av ett socialt fenomen, detta till skillnad mot bok-
stavliga beskrivningar som enbart kan berätta hur något är (Potter 1996: 180-181). Att stu-
dera hur retoriska resurser används, bidrar också till identifierandet av tolkningsrepertoarer, 
subjektspositioner och ideologiska dilemman. Varierande ord, uttryckssätt, benämningar 
som uppkommer genom retoriska resurser, kan visa sig vara gemensamma mönster i hur 
något pratas om (Edley 2001: 199). 

I denna studie kommer metafor, plats, tid samt svordomar som retoriska resurser, användas 
vid analys, då det ses som högst användbart i reproducerande av utanförskap i hiphop. Meta-
foriska resurser, innebär att uttrycka något i symboliska termer av något annat. Plats som 
retorisk resurs innebär att både benämna en plats fysiskt, men också symboliskt och sinne-
bildligt (Blomberg & Stier 2019: 3). Tid som retorisk resurs används för att uttrycka faktiska 
förflutna händelser, och hur dessa händelser enligt talaren borde uppfattas och förstås 
(Blomberg 2017: 5). Att använda svordomar som retorisk resurs, kan förstås som ett sätt att 
förstärka sitt budskap genom olydnad och otrevlighet, eller genom gemenskap och solidaritet 
(Christie 2013: 4).   

För att konkret exemplifiera detta, kan vi åter igen titta på inledningens utdrag av The Latin 
Kings låt Välkommen till förorten. ”We shall overcome, vad är det för skit?” kan förstås som 
tid som retorisk resurs, då det betecknar en förfluten händelse och hur den bör uppfattas. 
”Dom spelar med oss, som dom spelar kort”, kan förstås som metafor som retorisk resurs, 
samt ”Välkommen till min jävla förort”, kan förstås som svordom och plats som retorisk 
resurs.  

I analysarbetet som följer, kommer följaktligen tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och 
ideologiska dilemman att eftersökas. Samt hur dessa uttrycks, förstärks och förtydligas ge-
nom användandet av retoriska resurser i form av tid, plats, metaforer och svordomar.  

 

6 DET EMPIRISKA MATERIALET 

Här beskrivs det tillvägagångssätt som använts vid skapande av det empiriska materialet. 
Inledningsvis framförs den typ av urval som använts, och hur det konkret applicerats, för att 
få fram ett tillfredställande analysmaterial. Sedan diskuteras forskningsetik, reflexivitet och 
begräsningar, och avslutas med förklaring av tillvägagångssätt vid analys.  

6.1 Urval och analysmaterial 

Urvalet av analysmaterial, det vill säga hiphoplåtar, har gjorts med ett kriterieurval. Ett krite-
rieurval innebär det som benämningen antyder; ett antal kriterier väljs ut som anses ha bety-
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delse för det som studien avser undersöka, och det är utifrån dessa urvalet sedan görs (Patton 
2002: 238). Enligt Patton (2002: 230) är det av vikt att ha sitt undersökningssyfte i åtanke 
vid urval av en stor mängd tillgänglig data, vilket är fallet gällande hiphop, för att använda sig 
av så relevant och ändamålenslig data som möjligt. Kriterierna för denna studie utformades 
således utifrån dess syfte och frågeställning. Eftersom studien avser undersöka vad som kon-
strueras i svensk hiphopmusik, måste urvalet säkerhetsställa att texten är producerad och 
finns inom vad som kan kategoriseras som hiphop och samtidigt anses vara bred och repre-
senterade för en större grupp (Taylor 2001: 24-25). Följaktligen innebar det att det måste 
vara ifråga om hiphop/rap samt att den måste vara producerad i Sverige och framföras på 
svenska. Nästa kriterium innefattar låtens innehåll. Den måste beröra ämnen som kan rela-
teras och förstås i termer av utanförskap. Genom låttextsajten Genius samt musiktjänsten 
Spotify användes därför liknande sökord som brukades vid eftersökning av tidigare forsk-
ning, fast denna gång på svenska, och även ord som framkommit i tidigare forskning. Exem-
pelvis användes utanförskap, förort, betong, område, kvarter, gatan, marginalisering, 
stigmatisering, exkludering, utsatthet, ghetto, slum, fattigdom. När en låt påträffades, ut-
forskades artisten närmare, för att eventuellt få fram fler låtar på temat utanförskap. Föru-
tom att sökorden användes till textinnehåll, användes de också i uppsökande av intressanta 
spellistor på Spotify. Här hittades spellistor med namn som Svensk Hiphop 90-tal, Kompisar 
från förr, Utanförskap, Betongen samt flertalet spellistor med namnet Svensk hiphop/rap. 
Även Spotifys funktion ”liknande artister” nyttjades.  

De låtar som framkommit både genom textinnehåll och via spellistor, lyssnades överskådligt 
snabbt igenom. De låtar som ansågs vara intressanta sparades ner i en spellista på Spotify, 
samt dokumenterades med uppgifter om artist, låtnamn, år och länk till text (om tillgänglig). 
När mättnad ansågs uppfyllts i materialet, följde en mer noggrann genomlyssning i kombi-
nation med textgenomläsning. De låtar där redan tillgänglig text inte fanns att tillgå, tran-
skriberades. Här valdes än en gång de mest intressanta ut, sparades i en ny spellista och ett 
nytt dokument. Samtliga texter sparades sedan ned separat. Urvalet var ett gediget arbete 
som tog avsevärt mycket tid, men som i slutändan resulterade i 31 stycken svenska hiphoplå-
tar, med textinnehåll som gör det möjligt att analysera utanförskap, fördelade med start år 
1994 fram till år 2019. (Se diskografi för utförlig lista).  

6.2 Forskningsetiska överväganden 

I all samhällsvetenskaplig forskning ska forskaren ta hänsyn till de grundläggande etiska 
principerna, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Deltagare ska informeras om studiens syfte och dess beståndsdelar, och ges 
möjlighet att ge sitt frivilliga samtycke och deltagande. Alla uppgifter ska också behandlas 
med konfidentialitet och får enbart användas till forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 
2002: 7-14). I min undersökning har jag i huvudsak behövt reflekterat över informations- och 
samtyckeskravet. Min typ av data kan förstås som ett så kallat naturligt förekommande 
material, i form av musik och låttexter som offentligt finns att tillgå. Med naturlig data finns 
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fördelar ifråga om att jag själv inte påverkar materialet och i och med det kan inta en mer 
objektiv syn i analysen, men en nackdel är att det etiska efterfrågandet av informerat sam-
tycke påverkas (Taylor 2001: 27). Bryman (2008: 141-142) menar att det här är typexempel 
på pågående etiska forskningsdiskussioner, främst till följd av internets framfart och dess 
innehåll av sociala fenomen. Motargumenten i debatten menar att den typen av information 
är offentlig och därmed inte kräver samtycke. Dock finns vissa riktlinjer som kan anses göra 
det mindre etiskt problematiskt. Materialet ska arkiveras på ett offentligt vis och vara lättill-
gängligt, det ska heller inte vara av känslig natur och inga regler om förbud ska ha formule-
rats av sajten som forskaren använder sig av. Dessa riktlinjer har denna undersökning följt 
och jag får därför anse att jag uppnått etiska krav.  

6.3 Reflexivitet  

Som påpekat tidigare är diskursanalysens, och socialkonstruktivismens, viktigaste grundan-
taganden att det inte finns en objektiv, statisk och universell sanning. Sanningen är alltid 
subjektiv, förändringsbenägen och kontextuell. Den är också historiskt, så till vida att den är 
kopplat till en specifik plats och tid, och även en produkt av en föregången plats och tid. Varje 
sanning förstås därför utifrån ett visst perspektiv och innebär därför att det finns flertalet 
sanningar och verkligheter (Burr 2015: 2, Taylor 2001: 12). Följaktligen kan inte denna studie 
förstås som ett bevis för något, det är en sanning av flera tänkbara, eftersom den görs utifrån 
en nutida kontext, i ett visst socialt sammanhang, och utifrån en viss analys; min analys. Ge-
nom just min diskursiva praktik; mitt användande av språk, mitt sätt att analysera och min 
framläggning av analys är jag högst delaktig i konstruktionen av min studie. Jag är medskap-
are av den verklighet och den sanning som framförs, vilket inte kan undvikas (Taylor 2001: 
16). Därför är det av vikt att i största möjliga mån inta en konstruktivistisk roll och vara re-
flexiv, vilket är av stor vikt i diskurspsykologin. Reflexivitet innebär att inte se kunskap som 
något passivt, utan vara öppen inför att forskaren applicerar sina teorier och sina diskursiva 
konstruktioner i just sin forskningspraktik (Winther & Jørgensen 2000: 111). Jag som fors-
kare intar en position och ett visst perspektiv, och det bestämmer vad jag ser och vad jag väl-
jer att framlyfta. Hade en annan forskare tagit sig an denna studie hade positionen och per-
spektivet varit ett annat, och följaktligen hade resultatet varit annorlunda. För att skapa tro-
värdighet i just mitt resultat behöver jag därför validera min utgångspunkt, min relation till 
mitt studieobjekt, och vilka konsekvenser det kan ge på mitt resultat (Winther & Jørgensen 
2000: 29).  

Jag är född i slutet av 80-talet, samtidigt som hiphopmusiken kom till Sverige, för att ett par 
år senare ha sitt stora genomslag. Jag är således uppvuxen med, och har så länge sen jag kan 
minnas, haft en nära relation till hiphop. Mycket av det som musiken förmedlat har jag direkt 
applicerat på mitt liv och jag har stundtals känt en kraft i att vara del av det. Något som sätter 
ord på mitt liv, på det samhälle som jag lever i och ger röst åt ämnen som jag brinner för. 
Med andra ord; hiphop ligger mig varm om hjärtat. Det här kan ha effekt på hur jag tolkar 
analysmaterialet, då det kan finnas en villighet att framställa hiphopen positivt ifråga om att 
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se det som en stark social mobilisering som bryter stereotypa och normativa uppfattningar, 
och utgör en välfungerande strategi för förändring och motstånd gällande socialt utanför-
skap. Det faktum att jag alltid haft en nära relation med hiphop har dock en fördel. Jag är väl 
bekant med musiken vilket gör att jag troligen har enklare att förstå de referenser som före-
kommer i texterna, samt att jag är bekant med det språk, dialekter och slang som ofta an-
vänds.  

Det finns dock en annan sida av min utgångspunkt för denna studie. Jag har nämligen också 
känt att hiphop är något som jag inte till fullo har tolkningsföreträde till. Jag är etnisk svensk, 
uppvuxen medelklass, förvisso i ett bostadsområde i utkanten av en medelstor stad, som av 
vissa säkerligen benämnts som ”orten”, men jag har definitivt inte vuxit upp i social margina-
lisering, utsatthet och utanförskap. Jag är tvärtom väldigt mycket innanför i det svenska 
samhället. Det här kan också påverka min tolkning av analysmaterialet, men möjligen på ett 
mer fördelaktigt vis. Jag anser att det medför att jag på ett mer neutralt och öppet vis kan ta 
mig an konstruktionerna av utanförskap. Jag kan mer, (dock inte helt), ställa mig utanför 
fenomenet, separera det från mig själv och betrakta det med mer öppnare ögon.   

En del av reflexiviteten berör också huruvida begrepp, termer och benämningar språkligt 
används i studien. I min studie har jag som oftast använt begreppet hiphop, eller hiphopmu-
sik, men även ordet rap och rappare förekommer. Som konstaterat i min bakgrundsredogö-
relse är rap ett av flera element inom hiphop, som då förstås som ett mer övergripande para-
plybegrepp. Att jag istället framförallt använder hiphop, har dels med att göra att jag faktiskt 
inte undersöker enbart musik, eller enbart rap, jag undersöker utanförskap i hiphopen som 
stor enhet innefattande alla element, och till min hjälp har jag musiken. Det vill säga; jag in-
tresserar mig för hur utanförskapet konstrueras i hiphop genom musiken. De få gånger jag 
använder rap, görs egentligen ingen åtskillnad mellan begreppen, utan jag ser de som syno-
nyma. Mitt studieobjekt är dock hiphop i det stora hela; som kultur, subkultur eller som mu-
sikgenre, innehållande alla element.  

6.4 Begränsningar 

Föreliggande studies analysmaterial är, som tidigare nämnt, begränsat till naturligt före-
kommande material, det vill säga material som jag hämtat i verkligheten och själv inte delta-
git i. Det har också gjorts en begränsning i att enbart innefatta hiphopmusik och låttexter. 
Därför har ingen hänsyn tagits till övriga hiphopelement; breakdance, graffiti och deejaying. 
Heller inte till andra former av texter som kan återfinnas inom hiphop; exempelvis intervjuer 
i artiklar, podcasts eller andra medier. Att använda andra medier som komplement hade 
möjligtvis kunnat tillföra en bredare analys, men det hade inte haft samma utgångspunkt 
eller syfte, och därför lett fram till ett mindre trovärdigt och konsekvent resultat. För att 
uppnå en mer kontinuitet i studien, beslutades därför att musik och låtar fick bli mitt studie-
objekt, då utgångspunkten i analys då blir mer rättvis och innehar samma struktur på text.  
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Urval har gjorts utifrån kriterierna svensk, hiphop, innehåll kopplat till utanförskap samt år. 
En ytterligare begränsning är därför att ingen hänsyn tagits till kontextuella faktorer, som 
exempelvis geografi, eller intersektionella faktorer hos artisten; som exempelvis kön, ålder, 
etnicitet och klass. Här skulle eventuella skillnader kunna finnas, men med utgångspunkt i 
syfte och frågeställning beslutades att det inte var relevant att ta hänsyn till, eftersom låttex-
ter är studieobjektet och intresseområdet är att undersöka hur utanförskap konstrueras i 
hiphop. Dessutom antas att analys i denna studie, trots begränsade valda kriterier, kan upp-
visa skillnader som kan härledas till sådana faktorer ändå, utan att behövas inkluderas i ur-
val.  

6.5 Analytiskt tillvägagångssätt  

Inledningsvis skedde en noggrann genomlyssning av samtliga utvalda låttexter i kombination 
med genomläsning för att kontrollera eventuella brister och felaktigheter. Därefter skrev alla 
låtar ut och numrerades i syfte att förenkla analysarbetet, genom att enbart sätta en siffra vid 
funnet analysbegrepp istället för att behöva skriva hela låttiteln. Vid inledande analys valdes 
långa och innehållsrika låttexter ut, gärna med fler rappare än bara en, för att få fram så 
många möjliga tolkningsrepertoarer, och senare också subjektspositioner, som möjligt. Dessa 
kunde fungera som en god och bred grund att bygga min analys utifrån.  

Det konkreta tillvägagångsättet var att arbeta med låten i sin helhet först, genom en genom-
läsning av hela texten för att skapa mig en översiktlig uppfattning om låtens innehåll och 
budskap. Därefter jobbade jag med en vers i taget, och markerade vad jag fann ifråga om 
tolkningsrepertoarer (TR), metaforer (inringning), subjektspositioner (SP) och ideologiska 
dilemman (understrykning). När en hel låt var klar, skrevs analysbegreppen, utdrag från låt 
och numrering, in i ett separat dokument. 

Under analysen påminde jag mig om att hela tiden ha språk som handling i åtanke. Det vill 
säga, ställa frågor till mig själv som; Vad sägs det här egentligen? Vad innebär orden? På 
vilket vis talas det? Vad görs? Vem talar, och vem talas det om? När det talas om någon 
annan, vad säger det indirekt om en själv? Vad är det som gör att det här blir så slagkraf-
tigt och övertygande? och så vidare. Inledningsvis tog detta avsevärt mycket tid men vartef-
ter allt fler gemensamma och återkommande mönster uppenbarade sig gick det mer effektivt, 
på grund av igenkänning och ökad förståelse för såväl metoden som begreppen.  

När samtliga låtar var analyserade var för sig och begrepp och utdrag var inskrivna i ett sam-
lat dokument, skrevs detta ut. Dokumentet innehöll 26 stycken tolkningsrepertoarer och 80 
stycken subjektspositioner. Därför blev nästa steg i analysen att skapa mig en översiktlig bild 
av det jag funnit vilket gjorde att jag snabbt upptäckte att det gick att sammanföra flertalet 
tolkningsrepertoarer och subjektspositioner då de egentligen sa och innebar samma sak. 
Dessutom kunde positionerna omedelbart minskas med hälften, när de endast förekommit 
en eller två gånger i hela materialet och därför ansågs irrelevanta. Efter detta avslutande ar-
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bete återstod att finna en passande och beskrivande benämning på de slutgiltiga 5 tolknings-
repertoarerna och 9 subjektspositionerna. I nästa avsnitt redogörs dessa.  

 

7 RESULTAT 

I detta avsnitt redogörs de konstruktioner av utanförskap som observerats som centrala, 
återkommande och gemensamma mönster vid analys av hiphop-låttexterna. Först redogörs 
de tolkningsrepertoarer som förekommit, då det via dessa som flertalet subjektspositioner 
har identifierats. Därför presenteras subjektspositionerna i efterföljande rubrik. Som tredje 
och sista rubrik redogörs de ideologiska dilemman som identifierats. Största fokus läggs dock 
på tolkningsrepertoarer och subjektspositioner, då de anses mest betydande och så även fler i 
antalet. I samtliga analytiska rubriker, vävs de retoriska resurserna ifråga om plats, metafor, 
tid och svordomar in, eftersom de fungerar som förstärkningar och övertygelser i vad som 
förmedlas i låttexterna. Avslutningsvis görs en kortare sammanfattning av resultatanalysen i 
sin helhet.  

7.1 Tolkningsrepertoarer 

Nedan presenteras de fem mest utmärkande tolkningsrepertoarerna som har identifierats 
som återkommande i låttexternas konstruktion av utanförskap. 

7.1.1 Motståndskampen och vinsten mot ödet  

Denna tolkningsrepertoar är frekvent återkommande och har uppmärksammats i flertalet 
låtar. Det konstrueras ett motstånd i samhället och i den egna tillvaron som man kämpar 
emot. Motståndet tar sig uttryck och förmedlas på varierande sätt, såväl av yttre som av inre 
faktorer. Kampen som förs framställs ofta i termer av krig. Att kriga emot för att till slut be-
segra det öde som tilldelats i livet, genom att bryta sig loss och förändra sin tillvaro och verk-
lighet. I följande empiricitat visas hur kriget kan ta sig uttryck:  

Vi krigar, vi kämpar, vi sliter, vi jobbar, det är svett och tårar 
Vi drömmer, vi längtar, vi tävlar mot klockan till dom som vågar 

Tänker utanför mallen, utan för gallret där dom håller oss 
Oskar Linnros, Linda Pira, Mohammed Ali, Masse & STOR - Från balkongen 

 
Här används metaforer som kan förstärka det motstånd som upplevs samt förstärka den tuffa 
tillvaron som man befinner sig i. Genom att kämpa mot klockan och att det är blod, svett och 
tårar förhöjs intrycket av att det behövs mycket kraft, energi och kämpaglöd. Dom som hål-
ler oss instängda bakom galler, framställer De andra som misstror, fördömer och anser att 
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chanserna att lyckas är små.  Det framvisas en vilja att övervinna detta motstånd och att 
motbevisa dessa personer, vilket kan illustreras med nedan låttext: 
 

Dom spottar på din sort 
Och dom fått dig att tro att ditt värde är lågt 

Men världen är vår, lilla bror 
Där du bor spelar roll, vi satt en barriär 

Men du slipper bli fittad och bygger en stark karaktär 
Skäris o Vårberg, folk vet din stolthet 

Utanförskapet o hatet du har rätt o va cock sne 
Advance Patrol – Betongbarn 

 
I denna låttext används plats som retorisk resurs. Hela världen framställs tillgänglig, i vilken 
man kan vara anonym och där inga gränsdragningar finns, vilket visar på oändliga möjlighet-
er. Men med den lokala hänvisningen till Stockholmsförorterna där man bor, visas återigen 
en barriär som spelar roll, ett hinder som man måste kämpa emot. Det framgår både genom 
en ilska som riktas mot utanförskapet och hatet från dem i övriga samhället, men även ge-
nom trygghet och icke-fördömande från folket i förorterna. Här framställs också en uppma-
ning att tro på sig själv och känna stolthet vilket också kan belysa kamp och motstånd. Att bli 
någon i samhället trots fördömanden från andra, framvisas även i följande empiricitat:  
 

Dom vuxna dem trodde aldrig att vi skulle bli nåt, redan åkt på vår nitlott 
Men det var tur att vi hade drivkraften att bli nåt, när vi boosta förbi dem 
Som fotbollsstjärnor, appmiljonärer, jag personligen valde rapkarriären 

Parham – Gården 
 
Här konstrueras ett motstånd från vuxna som inte trodde att de kunde bli något eftersom 
man tilldelats en metaforisk nitlott i livet. Nitlotten kan ses hänvisa till ett ”livets lotteri”, där 
utfallet är det hopplösa och oförändringsbenägna öde som man tilldelats i livet. Samtidigt 
visar texten att nitlotten, med hjälp av drivkraft och vilja, faktiskt går att övervinna. Att de 
fått karriärer som fotbollsstjärnor och app-utvecklare, har gjort att de både tjänar stora 
summor pengar, men också att de lyckats springa förbi och bort ifrån fördömanden av andra. 
Rapkarriären påvisar också en lyckad väg i livet, vilket är återkommande i fler textlåtar. 
Hiphop konstrueras av många rappare som en räddning, och ett kall i livet, bland annat i 
följande empiricitat:  

Men Gud skyddade mig väl 
Han satte oss här på Jorden, som utvalda 

Att leda hiphop inom Norden, och sätta standard 
Med vår armé från betongen, tillbaks fulladdad 

The Latin Kings – De e knas 
 
Här konstruerar rapparna att de av högre makter valdes ut att leda hiphop inom Norden, 
vilket med ordet skyddade visar på en räddning från ödet. Texten framställer dem som de 
utvalda, som kommer få utstå prövningar i en betydelsefull avgörande uppgift. Liknande 
Jesus som av Guds kärlek, skydd och fria vilja valdes ut att, efter lidelse och misstro, rättfär-
diga och försvara de goda. Här sker en omkonstruktion av det öde som tilldelats dem. Återi-
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gen görs en metaforisk hänvisning till krig genom vår armé från betongen, vilket förstärker 
kraften som används i deras motståndskamp. Betongen kan ses som såväl plats och metafor 
som retorisk resurs eftersom det hänvisar till specifika områden som kännetecknas av gråa 
cementhus, vilket förstärker en känsla av en hård, kylig och uttryckslös plats att bo på och att 
komma ifrån.  

Att omkonstruera det öde som tilldelats framställs återkommande i termer av lycka och vinst. 
I ovan låt är det Gud som anses vara medhjälpare i denna förvandling, medan det i nedan 
empiricitat, från låten med just namnet Vinnare, framställer förvandlingen och segern som 
av helt egen förtjänst:  

 
 
 
 

Gjorde konst av misär 
Våra val gör mig stolt 
vi har fått sån karaktär 

Komma från där vi kommer från 
kan det gå lite som det går 

Genom allt det ba komma ihåg 
att det är en bragd att vi kom i mål 

Är det vi är, bär på det vi bär 
vår väg var ej linjär, lärt av det vi lärt 

back bakåt och gläds, var där, nu är vi här, mannen 
Ison & Fille feat. Cherrie & Imenella – Vinnare 

 
Här visas, med tid som retoriskt resurs, hur man lyckats bryta sig loss och gjort bra val trots 
den misär som man kommer ifrån, där det är lätt att göra fel val. Att med sin goda karaktär 
inte falla för att ta de enkla och linjära vägarna, framvisas som en bragd och något man är 
stolt över. Samtidigt tycks bakgrundens misär spela roll för det goda resultatet, eftersom är 
det vi är och lärt av det vi lärt visar att de formats och blivit just dem personer som de är 
idag, de som tar bra val. Det här kan också visa på en lojalitet och en plikt till den plats som 
man kommer ifrån. Trots att man nu lyckats och blivit en vinnare innebär det inte att man 
glömt sin bakgrund eller människorna som fortfarande lever i den verkligheten, och möjligen 
också faller för att ta just de enkla vägarna. Refrängen i låten framställer det här ytterligare:  
 

Gör ont när man faller, jag vet 
den känslan när man flyger, högre 

för inget där är stopp, 
jag lärde mig att se grönt 

Hur ska jag förlora mig själv? 
Står här som en vinnare 

Ison & Fille feat. Cherrie & Imenella – Vinnare 
 

Genom retoriska metaforer som att falla och flyga förstärks en förståelse för dem som ännu 
inte lyckats och ser sig som vinnare, men som samtidigt skapar hopp och tillförsikt till dessa 

personer. Även vinnarna förstår situationen och den kamp som krävs för att nå dit de är. Det 
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visar på att inga hinder är för svåra att övervinna. Att se grönt, istället för att se den stop-
pande färgen rött, är en metafor som förstärker att målet där framme faktiskt går att nå. 

Ödet går att besegra.  
 
7.1.2 Kraftlösheten och förlusten mot ödet  
 
Den här tolkningsrepertoaren står i kontrast till föregående repertoar. Här konstrueras en 
kraftlöshet, genom att inte längre ha ork att kämpa och kriga mot ödet. Istället för att besegra 
ödet talas det här om en förlust. Det öde som man tilldelats är svårt att komma ifrån, vilket 
visas i termer av hopplöshet och bristande framtidstro. I nedan empiricitat visas exempel på 
hur man tidigare varit en kämpe, men som nu gett upp:  

 
 
 
 

I början var jag en kämpe men jag fick ändå en stämpel (…) 
Glamorösa drömmar är seriösa 

Jag är uppväxt med föräldrar som är långtidsarbetslösa 
Så pass, vilken underklass 

Att jag trampar fel oavsett vilket slags kompass 
Jag blir så trött på att bli dåligt bemött 

Så jag blandar upp en fet holk 
För att mitt hopp har dött 

Advance Patrol - Betongbarn 

Här visas att trots att man tidigare kämpat och gjort försök att förändra sitt öde har det visat 
sig varit lönlöst, man fick ändå en stämpel, därför är det enklare att ge upp kampen. Vidare 
förmedlas att drömma om en annan framtid bör tas på allvar, men dessa drömmar konstrue-
ras som allt för glamorösa för att kunna slå in för personer som växt upp i underklass med 
föräldrar som är långtidsarbetslösa. Det framställs således i termer av hopplöshet. Oavsett 
vilken väg man väljer är det utsiktslöst, vilket förstärks metaforiskt med trampa fel oavsett 
kompass. Hopplösheten, som här framställs ha dött, bedövas med droger. Hopplöshet fram-
ställs också ofta i den dagliga kamp och slit som man genomgår, men som aldrig belönas eller 
uppmuntras. Trots att man jobbar hårt och sliter och inte ger upp, så får man ingenting till-
baka. Det här visas i nedan låttext:  

Ibland så kan det kännas som om man bara vill ge upp 
Man är besviken på att livet inte gjorde än till störst 

Går upp varje morgon klockan 6 och äter frukost 
Sätter på tv'n och ba ser dom käkar lyxost 
Hoppar på tuben för att hinna till sitt jobb 

Jobba hårt i flera timmar så svårt att bli förstådd 
Samma lön kommer månad efter månad 

Vad hände med lönehöjningen dem glömde va de lova 
Stegen blir ba tyngre 
Räkningarna högre 

Ken Ring – Jag skriver för er 

Likaså här förmedlas hopplösheten ligga utanför ens egen kontroll. Det framgår en känsla av 
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att vara sviken av samhället. På tv äter de, till skillnad mot den egna enkla frukosten, lyxig 
mat samtidigt som man skyndar iväg till tunnelbanan för att hinna till sitt jobb. Trots att man 
där sen sliter varje dag så glömmer arbetsgivare att de lovat en löneförhöjning. Utebliven lön 
i kombination av högre räkningar, gör stegen tyngre, vilket påvisar en kraftlöshet och en 
minskad livslust. Likt tidigare empiricitat, så framställs kraftlösheten även här, bero på en 
begränsad egenkontroll. Det finns en maktlöshet gentemot ödet. Det framställs inte vara helt 
enkelt att förändra sina livsvillkor, istället tycks det vara enklare att följa de vägar som gör att 
tillvaron förvärras. Det här illustreras med följande empiricitat hämtade från två låttexter:

Här i betongdjungeln 
Är det jävligt svårt och hitta rätt 
Ison & Fille – Vår sida av stan 
 
Ni vet, innan 30 man vill hitta sitt kall 
Har sett för många runtomkring en spilla tid och talang 
Och de skam 
För dessa gator dom kan ta dig in på villovägar 
Ner i graven, eller levandes som vilsna själar 
Parham – Hemma här 
 
I dessa två utdrag framställs problemet att bryta sig loss, överväga sina val och gå emot ödet. 
Det förmedlas en svårighet med att hitta rätt och att det är lätt att hamna på villovägar och 
att vara vilsen. Här framgår också att mycket talang går till spillo, och att det är skamligt att 
det är på det viset. Framförallt används plats som retoriskt resurs för att förstärka sitt bud-
skap. Betongdjungeln, som är en plats som framställs metaforiskt genom de gråa cementhu-
sen i en farlig och vild miljö. Graven, som jag senare har anledning att återkomma till, är en 
plats som förstärker död, men också fara och sorg. Gator är en återkommande plats som an-
vänds i flera låttexter, vilket förstärker en slags utsatthet och möjligen också bostadslös, till-
varo. Gatan kan också beteckna en plats där man möts, där man skolas, uppfostras och for-
mas. Detta gör sig synligt i nedan låttext:  
 

Gatan blev min lärare 
Utanförskapets tyngd, visste ej hur jag skulle bära den 
Det var osammanhängande impulser som styrde mig 

Klara sig den som klara sig kan 
Det var då gatan tog min hand 

Följde bara strömmen, ville komma i land 
Ville ödet lura, född på fel sida av staden 

Jag var dömd till att förlora 
Så jag gamblade fett, försökte att chanserna förstora 

I Jordbros kvarter med kofot och en luva 
Hotat utav snutar, riskerade många år 

Och jag visste hur det kan sluta: på livstid eller bår 
Och vi jagar ghettodrömmen till sista droppen 

Uppslukade av KVV (kriminalvården min anm.) mellan brotten 
Kartellen – Mina områdenn 

 
Här visas hur tillvaron kan förvärras genom att metaforiskt följa strömmen i hopp om att få 
en bättre tillvaro, men istället hamna i kriminalitet och riskera fängelse eller död. 
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Det här förstärks av uttrycket klara sig den som klara sig kan och att gambla fett kopplar 
återigen till ett slags ”livets lotteri” där förlusten ofta ligger nära till hands. Det är gatan som 
metaforiskt beskrivs fungera som en lärare som tar handen och visar vägen framåt, vilket 
inte är en bra väg att ta. Hoppet fanns att lura ödet men det var förgäves, om man är född på 
en plats på fel sida av staden är man dömd till att förlora. Att vara dömd till misslyckande 
framgår även i följande empiricitat:  

 
 
 

Hör lekande barn på gatuhörn 
Tunnelbanan som basgång på deras kör 
Betong-ros, svårt att växa ur den miljön 

Vi ser dom gro men drömmarna blir sällan mer än frö 
Även om allting kan vara knas så kommer jag alltid att komma tillbaks 

Linda Pira feat. Seinabo Sey – Eld blir till glöd 
 
Här förmedlas hur drömmar förekommer, men som oftast raseras efter en tid. Metaforen 
betong-ros förstärker en idealiserande bild av vackra och harmlösa barn, som har drömmar 
som gror som frön, men som aldrig utvecklas och ges möjlighet att blomma ut. Citatet avslu-
tas dock med att trots denna hopplösa och svåra tillvaro, återvänder man alltid. Det här visar 
på en vilja att lämna och byta miljö, men samtidigt förmedlas ett motstånd som begränsar 
och håller kvar. Det här motståndet konstrueras genom en slags lojalitet eller plikt till sin 
plats i ovan låttext, men det konstrueras också i en rädsla för att lämna, men också för att bli 
fast som i nedan empiricitat: 
 

Är rädd o lämna, 
men ännu mer rädd att bli fast. 

Men vart vi än rör oss, 
kommer återvända till samma plats. 

AKI m fl. – Botkyrka del 2 
 
Det förmedlas alltså som ett motstånd som är annorlunda än det motstånd som tidigare dis-
kuterats. Istället för att motståndet härleds till yttre faktorer i form av samhället och De 
andra, härleds det här till inre faktorer i form av lojalitet, plikt och rädsla. Det här leder till 
nästa tolkningsrepertoar som har identifierats. 
 

7.1.3 Utanförskapets ljusa gemenskap  

I denna tolkningsrepertoar förmedlas sin ort, sin plats och sitt hemma i just konstruktioner 
av plikt och lojalitet, och även i kärlek, respekt och gemenskap. Här framställs en mer ljusare 
tillvaro och verklighet där man ställer upp för varandra, utvecklas och formas i en gemenskap 
i vilken man enas och mobiliseras, och likaledes sätter förtröstan och hopp till. En tuff till-
varo förmedlas visserligen, men den övervinns med en omsorgsfull gemenskap. Det här ex-
emplifieras i nedan empiricitat hämtade från två låttexter:  
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Trivdes bäst i orten, kanske bråkigt 
men aldrig tråkigt, mångfald, flerspråkigt 
Kicka boll med Taiwan, sippa Ayran 
Mat från Thailand, försöker ducka haiwan 
Erik Lundin – Suedi 

Vi har kommit från hela världen hit 
och vi ska bygga en framtid här 
Fast än livet kan vara orättvist 
så finns kärleken alltid här 
AKI m fl. - Botkyrka del 2 
 
Här förmedlas att mångfald möjliggör trivsel, lycka och kärlek. En mix av fler språk, olika 
kulturella maträtter och en blandning av nationaliteter och etniciteter som finns på dessa 
platser förmedlas inte som skillnader, utan istället som likheter och samhörighet mellan 
varandra. En lokal andrefiering förefaller därmed inte förekomma. Gemenskapen förmedlas 
också genom att präglas och formas utifrån den plats som man vuxit upp på. Platsen skrivs 
fram som en del av identiteten, som man därmed alltid bär med sig. Det här tydliggörs med 
följande låttext om Stockholmsförorten Botkyrka:  
   

Bär dig som mitt tempel 
Bär dig som en stämpel 

Bär dig som när dig som barnen kickar semper 
Man ser dig i mitt högthållna huve 

Man ser dig i min gång 
Lite bakåtlutad, röven lite putad 

Vart jag än rör mig bror man hör dig i min sång 
Botkyrka, dina hus känns igen 

Dina ljus tänds igen 
I mörkret som lyktor så vi hittar hem 

AKI m fl. - Botkyrka del 2 
 
Här framställs förortens påverkan på identiteten högst metaforiskt med uttrycken bär dig 
som mitt tempel och stämpel. Tempel kan förstås som en metaforisk plats likt en helgedom 
eller religiös byggnad. Likt små barn som dricker mjölkersättning eller välling, lika själv-
klart har man med sig sin förort under sin uppväxt. Såväl kroppsligt som mentalt har man 
karakteriserats, stämplats, av förorten. I sättet som man rör sig, i sättet man känner och i 
sättet som man uttrycker sig på. I det mörker som finns i den här tillvaron, framställs föror-
ten som ljuset och det heliga hemma. Det är välbekant och tryggt. Det välbekanta och trygga 
förmedlas också genom unika och starka vänskapsband, där man tillåts vara sig själv och 
ändå bli accepterad och respekterad. Det här framgår i nedan empiricitat:   
 

För vi softar på stationen, ingen här drar cash 
Vet jag har inga miljoner men du vet vem jag är 
En dag reser vi runt jorden, frågan är bara när 

Du vet jag backar dig min broder tills dagen vi är där (…) 
Ser det så klart från långt håll det är centrum 
Fastnar där i timmar, stationen är ett väntrum 
Men vem vill gå, vem vill hem? Inte jag och 

vart ska jag dra, här blir jag accepterad 
Det är slutdiskuterat vill inte höra något mera 
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Ison & Fille – Stationen 

Här används plats som retorisk resurs för att förstärka dessa vänskapsband. Tillsammans 
samlas man på platser, här stationen, och umgås. Det sker prestigelöst, utan materiella ägo-
delar eller pengar. Man accepterar varandra, känner varandra väl och visualiserar en dag där 
man får möjlighet att resa tillsammans och upptäcka andra platser i världen. Till dess, backar 
man varandra och håller varandra om ryggen. Det är inget som man rubbar eller förändrar 
på, det är inte ens föremål för diskussion, det är hemma. Här är hemma, inte ett hem eller en 
bostad, utan en plats där man samlas. Det är snarare banden mellan personerna som utgör 
hemmet. Detta blir också tydligt i nedan låttext, där det framgår att ingen specifik förort är 
hemma eller den rätta. Banden mellan personerna sträcker sig genom alla förorter och ytter-
områden från Malmö i söder till Luleå i norr. Det spelar ingen roll vilken förort i Sverige man 
är ifrån, banden som präglas av hemkänsla och kärlek, finns där ändå:   

Möllevången, Sofielund, Rosengård, vi tar oss runt 
Lindängen, vad händer? 

Vi drar till Nydala och hänger och festar med vänner, 
många nya också, folk man inte känner 

Men ändå känner på nåt sätt, eyo fan va fett! 
Vi kommer till orten och får kärlek direkt 

Främlingar blir till bröder och bryter bröder som vi va släkt 
Bra folk i orten är nåt som det finns gott om 

Ta bara bussen i din stad eller tuben i Stockholm 
Pendeln, gröna, blåa, röda linjen de är för er vi skriver 

Eyo vi glider på samma gata, vi e som ni e (…) 
I Göteborg är kärleken finfin, Norrsken i Luleå dom bjuder på weed 

Labyrint feat AKI, Dajanko & Jacco - Ortens favoriter 
 
De här starka banden konstrueras också genom att gå samman, skydda varandra och mobili-
sera mot De andra som finns utanför gemenskapen. Det visas genom att aldrig svika och all-
tid ställa upp och kan ta sig uttryck genom lojalitet och plikt, likt nedan empiricitat:   
 

Jag har din rygg oavsett, broder, du vet 
Lojal linje röd 127, bitch 

Tillsammans slår vi alla ihop oss, stark med en röst 
Ison & Fille – Från hjärtat 

 
Här visas ett beskyddande av varandra, som aldrig sviker. Den röda tunnelbanelinjen präglas 
av lojalitet och samhörighet, vilket ger styrka. Tillsammans och enade är chanserna att höras 
av samhället större. I följande empiricitat visas ett mer riktat krav och befogenhet om att just 
höras och synas:  

Så betongfolket res er! O slå tillbaks mot all misär!  
Så Sverige kan se exakt hur många ghetto-youths vi 
är! Jacco – Vår betong 
 
Även om vi bara tystas ner 
Jag ser hur vi blir fler, se hur vi blir fler (…) 
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Försök o säga vad ni vill, men vi ger aldrig upp 
Vi går mot hatet i staten med vår gatutrupp 
Ni vill inte ha oss här men vi ska stanna kvar 
Stress feat. Nimo, Moms, Malcolm B, Sebbe Staxx, Adam Tensta, Aleks & Promoe - Tystas ner 
 
Här framställs mobilisation som såväl en uppmaning till folket från på platser som känne-
tecknas av grå cementhus, och som ett krav och möjligtvis också en indirekt varning till De 
andra utanför i samhället. Att inte ta ton, höras och slå tillbaka framställs som otänkbart. 
Misär, hatet och försöken att tystas ner förmedlas som omöjligt att acceptera, istället ska det 
motbevisas. Tillsammans finns styrkan.  
 

7.1.4 Utanförskapets mörka utsatthet  

Den här tolkningsrepertoaren står i kontrast till föregående repertoar. Istället för att verklig-
heten och tillvaron förmedlas positivt genom sammanhållning, används denna repertoar till 
att förmedla verkligheten och tillvaron negativt och genom utsatthet. Här konstrueras mörka 
skildringar av kriminalitet, droger, fattigdom, misär, våld och död. Nedan empiricitat sam-
manfattar tolkningsrepertoaren på ett bra sätt:  

En ensamstående mamma med två lågavlönade jobb 
Hennes son blir uppfostrad av programmen, missförstådd 
Det är mammas tårar nu som sörjer sonens död 
Ett helt annat öde, pusha laddet, han som ingenting hade 
Flippa, dribbla, sicksacka programmen 
En illusion ackompanjerad utav västen och gun'en 
Och hans granne, lillgrabben, iakttar allt från sitt fönster 
Duckar slag från sin fulla pappa vars själ är sönder 
Lämnad och frånvarande, stämplad av jourhavande 
Lillgrabben följer nu programrebellens mönster 
Preppa sin chans, naiv som fan, trodde alla vann 
Och det är sant, vissa dog och andra på kåken försvann 
Och hans hjärna förtränger allt det mörka med brott 
Han målar upp luftslott efter fucking luftslott 
Och de säger hopp är det sista som lämnar din kropp 
Han kommer nå till toppen och begå samma misstag som oss 
Kartellen & Aleks – Underklassmusik 
 
Den här låttexten framställer många aspekter av den mörka verklighet som man befinner sig 
i. Den ensamstående mamman som har två lågavlönande arbeten för att kunna försörja sin 
familj, men som då förlorar sin möjlighet att uppfostra, eller kanske skydda, sin son från det 
drogfyllda och kriminella liv som är tillgängligt i programmen. Den här platsen kan förstås 
metaforiskt, eftersom den syftar till miljonprogram som under 1960/70-talet i Sverige bygg-
des för att tillgodose den då rådande bostadsbristen i Stockholm. I programmen finns droger 
och våld, vilket metaforiskt beskrivs som en illusion ackompanjerad utav västen och gun´en, 
som kan härledas till skyddsväst och pistol som många bär på denna plats. När den ensam-
stående mammans son tar droger och slutligen dör, har en annan pojke iakttagit detta, sam-
tidigt som han också lever i en utsatt miljö där hans pappa är alkoholiserad och utsätter ho-
nom för misshandel. Pappan i sin tur har en själ som är sönder, vilket ytterligare förstärker 
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bilden av den misär som drabbar alla, oavsett ålder, som bor på denna plats. Den lilla pojkens 
väg i livet blir senare densamma. Han följer det återkommande mönster av kriminalitet och 
misstag, samtidigt som han hoppas på en annan verklighet som metaforiskt genom luftslott 
aldrig slår in. Den här mörka och utsatta verkligheten ifrågasätts ofta, vilket görs i nedan 
empiricitat hämtade från två låttexter:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morsan knegar dag och natt för att mätta flera ma-
gar (…) Drömmer mig iväg, tankarna skenar iväg 
Jag vaknar till vår situation; vad fan är det här? 

Fem pers i en trea, finns knappt cash till hyra 
Och hela havet stormar som fan, hur ska man styra? 
Ison & Fille – Stationen 
 
 
 
 
En snubbe sköt en annan man på min gård igår 
Nån blev knivad i min port, hur ska barnen förstå? 
Vad ska man säga? Synd, bara helt haram 
Leka Gud, skapa smärta, ta livet av varann 
Och för vad? För gram, svarta pengar i hand (…) 
Mamma, pappa, barn vill bara klara av dagen 
Familj och höghus i väntan på barnbidragen 
Som vanlig dag i staden 
Vad som helst för att mätta magen 
Kumba – I staden 

 
I båda dessa låttexter förmedlas ett ifrågasättande. I den första texten ifrågasätts det hur den 
här situationen kan tillåtas. Hur en mamma får jobba dag och natt för att kunna försörja sin 
familj och ha mat på bordet, och hur fem personer bor i en trerumslägenhet och ändå knappt 
har pengar till att betala hyran. Metaforiskt hela havet stormar förstärker bilden av en rörig, 
kaotiskt och hjälplös tillvaro där inget går att hejda eller förändra. I den andra låttexten ifrå-
gasätts också situationen, men frågan riktas här till dem som utför våldsbrotten. Orsaken till 
att våld begås framställs bero på behovet av svarta pengar och droger, vilket förmedlas vara 
såväl onödigt som obefogat. Metaforiskt leker Gud, förstärker situationen av våld och död, 
eftersom man tar sig friheten att besluta om vem som får leva eller inte. Här framvisas återi-
gen de oskyldiga och harmlösa barnen, och hur situationen ska kunna förklaras till dem. Vil-
ket vidare inte går, det är bara helt haram, förbjudet och synd samtidigt som det inte går att 
hejda. Båda låttexterna visar också att den här situationen till mångt och mycket grundar sig i 
en vilja och en kamp om att mätta magar. Föräldrar som bara vill få livet att gå runt ekono-
miskt så de kan försörja sina barn. Texterna påvisar vidare att droger, kriminalitet, våld och 
död är vanligt förekommande i denna verklighet, precis som förmedlas i nedan låttext: 
 

Och även om det regnar in på kontot 
Även om gräset är så grönt att det känns konstgjort (…) 

Men sänker styrketårar 
För jag har vänner bakom galler och på kyrkogårdar 

Kan allt om minnesstunder 
Kan allt om rättegångar 

Har tappat räkningen på morden, de är jättemånga (…) 
Så länge traktens unga själar skärras av 
Kropparna på gatorna som spärras av 
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Bäst du spänner fast dig bror för här finns inga spärrar kvar (…) 
Jag har gått igenom både blod, svett och mordförsök 

Det slutar aldrig blöda 
Kistorna blir aldrig mätta 

Kramat föräldrar som jag aldrig träffat 
Erik Lundin – Nu dom frågar 

 
I den här låten gör rapparen en rannsakning av honom själv som numera lyckad och fram-
gångsrik artist. Därför används tid som retoriskt resurs då han pendlar mellan då och nu. 
Låten handlar om att han nu får vara en del av ”kultur-Sverige” och anses vara någon viktig i 
svenska kultursammanhang. Han blir nu insläppt i de ”fina rummen”, och först nu vill man 
ha hans åsikt och anser att hans ord är viktiga. Men i denna låt tillbakavisar han denna upp-
ståndelse och lyfter hans förort och den verklighet han egentligen är en del av, och hur det 
här påverkat honom och än idag görs. Många av hans riktiga vänner är kriminella eller har 
gått bort. Han kan inte längre räkna hur många rättegångar och minnestunder han deltagit i. 
Morden är jättemånga, och på gatorna i trakten, ligger döda kroppar som spärrats av polis. 
Det sker okontrollerat, och går inte att stoppa. Metaforiskt blir kistorna aldrig mätta, och 
såren av sorg slutar aldrig blöda, vilket förstärker det återkommande dödliga våldet och att 
han är ärrad och formad av det han varit med om.  

I en annan låt av samma rappare, visas hans bild och uppfattning av varför så många på 
dessa platser hamnar i den mörka verklighet som beskrivits, och hur utomstående inte kan 
förstå varför det ser ut som det gör. Verserna är långa och beskrivs med några få ord, vilket 
jag här valt att fritt välja ifrån. Han inleder låten med; vad fan vet dom om… vilket kan här-
ledas till De andra som befinner sig utanför och är oförstående. För att i nästa vers inleda 
med; För vi lockas av… vilket kan härledas till ett oss, ett vi, som är innanför och förklarar 
varför dessa mörka val i livet görs.  

Men fan vad vet dom om... 
Beskeden, besluten 
Rubriker och snuten 
Besviken, beskjuten 
Beväpnad, bevaring 
Bevisning, bevakning 
Bestraffning, begravning 
Hemlängtan speglad i parabolen på balkongen 
Brotten, ångern 
Flyktingar till grannar 
De lämnade allt dom hade men jag hoppas att dom 
stannar 
Självbildsslakten 
Slaven, makten 

För vi lockas av... 
Boozen, zattlan 
Gäris, hafflan 
Rizlan, ganjan 
Gatans alla läxor 
Ruset, jagen 
Bedriften, beslagen 
Den ständiga jakten från vaggan till graven 
Problemen, programmen 
Promillen här i dammen 
Berusar oss av hopplöshet som gömmer sig i 
skammen 
Procenten som kan njuta, procenten som blev utan 
Erik Lundin – De ba blev så 

 

7.1.5 Utanförskapets sociala övergivenhet  

Den femte och sista tolkningsrepertoaren konstrueras i en riktning mot just De andra, till de 
personer som lever och verkar utanför denna verklighet. Samhället och dess myndigheter, 
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politiker, polisen, andra auktoriteter och makthavare samt omkringliggande sociala struk-
turer. Repertoaren förmedlar en övergiven, misstrodd, fördömd och förtryckande verklighet. 
Den påvisar att bli översedd, förbisedd och bortglömd av samhället, och också om att bli 
granskade och uppmärksammade men att ingen gör något eller griper in. Den framställs och 
används i uttryck gällande att inte passa in eller när misstro till samhället formuleras. Föl-
jande långa vers, hämtat från en låttext, sammanfattar denna repertoars olika delar på ett bra 
sätt, vilket jag önskar förtydliga genom att dela upp den i tre delar:  

Vad fuckin' tror du, tror jag ska stå här tyst o glo? 
Medan ni lobbar för att vi inte e Svenska nog 

Inte svenska nog för vad? 
Jag minns det som igår, hur jag kände när jag var barn 

Jag va stolt att bära farsans färg, stolt att tala morsans språk 
 
Här visas att inte passa in i Sverige, att inte vara sedd av De andra som svensk, samtidigt 
som det här ifrågasätt genom inte svenska nog för vad? Frågan visar på att det är omöjligt att 
mäta svenskhet. Vem är och har rätt att betrakta sig själv som svensk eller inte, och vad krävs 
för att anses vara tillräckligt svensk? Här används tid som retorisk resurs eftersom en tillba-
kablick till barndomen görs, då man var stolt över sitt genetiska arv, vilket förstärker en iden-
titetssplittring mellan att vara svensk eller icke-svensk. I nästa utdrag påvisas hur det fram-
gått när barndomen övergått i vuxenlivet: 
 

Och jag fick springa för mitt liv dom ville ta en sommarkväll 
Dom kanske var 20 buler medan jag var ensam blatte 

Jag sprang förbi Polisen men han lyfte knappt på hatten 
Han ville väl se mig blöda, han ville väl se mig slagen 

Och du frågar mig varför jag inte litar på lagen? 
Du borde ställa samma fråga till bengen 

Eller till valda politiker som fifflar bort våra pengar 
Samma personer som stänger skolor och sitter och längtar 

Efter ett homogent land med blonda blåögda svenskar 
Och samtidigt säljer ut äldrevården 
Och har mage att klaga på paraboler 
Och på en som bara vill leva sitt liv 

För där han flydde från var döden och lukta på han. 
 
Här förmedlas hur bakgrund och genetiskt arv blir föremål för buler, nazister och skinheads, 
som vill ta ens liv. Vidare framställs en misstro till polisen och lagen, som såg det ske men 
som inte ingrepp. Även politiker, som inte tycks ha förståelse för hur samhället bör fungera 
och hyser rasistiska och förtryckande åsikter gentemot personer som inte är blonda blåögda 
svenskar, misstros. I ”politikernas och polisens land”, finns inte plats för personer som rap-
paren själv, eller personer som flytt från ett land där döden metaforiskt luktade på honom, 
där döden var så pass nära inpå.  
 

Så knulla dig och alla dom som tycker likadant 
Integration är bara ett ord, det är fucking lika bra 

Att vi säger som de e svart på vitt 
Vissa e mindre värda, inte värda ett fucking shit 

Den här går ut till alla Sveriges partier 
Inte bara till SD eller bara till SP 
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Utan till alla som har fått det att gå sämre 
Stolt att vara svensk men jag skäms för att vara svenne 

Stress feat. Nimo, Moms, Malcolm B, Sebbe Staxx, Adam Tensta, Aleks & Promoe – Tystas ner 

I det avslutande stycket skruvas samtalstonen upp, och här används svordomar som retorisk 
resurs för att förstärka sitt budskap. De personer som tycker som polisen och politiker för-
kastas. Vidare framställs att det bara är vi som säger som det är, som är ärliga och förmedlar 
en verklig sanning. Integration är bara något som det samtalas om men som aldrig blir reali-
tet. Vissa personer är mindre värda än andra, och det är sanningen svart på vitt. Låten i sin 
helhet tillskrivs landets alla politiska partier som anses bidragit till att det blivit sämre i 
samhället. Den avslutande raden, stolt för att va svensk, men jag skäms för att va svenne, är 
något svårtolkad, men jag tyder den som att det finns en underliggande kärlek och respekt till 
landet Sverige, men att landet anses misskötas av dess auktoriteter och myndigheter.  

Som nu kan konstateras finns det flera olika delar av denna repertoar. En del som ännu inte 
blivit berörd är den om media. I ett flertal låtar nämns ett svartmåleri av media, likt den mo-
ralpanik som tidigare diskuterats i denna uppsats. Det sker på olika sätt, exempelvis som 
framgår i följande empiricitat hämtade från två låttexter:   

Överallt ser man folk som skenar 
Från centrum ut till stadens grenar 
Själen har blivit bortprioriterad 
Men det är ingenting media speglar 
Vi har vissnat in i roten, svårt här ute att florera 
AKI feat. Kapten Röd – När solen går ner 
 

Släpp dina vingar, lille broder, det du så mycket 
mer 
Mycket mer än platsen som du bor på är van att 
media trycker ner 
Labyrint feat JaQe, Alladin, Dani M, Pase, 
Allyawan, Aleks, STOR & Black Ghost – Ortens 
favoriter 

 
Här framställs media på olika sätt. I den första låttexten förnekas inte medias spegling av 
verkligheten, samtidigt som det påvisas att hela kontexten inte framförs. Det förmedlas att 
personer inte självmant väljer att leva den verklighet som framgår, utan att det finns en jakt 
och flykt från något och att personer förlorat sin själ, vilket förstärks metaforiskt som en vis-
sen växt som inte har kraften att blomma. I den andra låttexten framställs en vana med att 
media trycker ner platsen som man bor på, och hur detta ger konsekvenser på unga perso-
ners självförtroende. Ytterligare aktörer och auktoriteter i samhället framställs som förtryck-
ande, såväl politiker som polisen konstrueras som oförstående och bemötta med skepsis. I 
följande empiricitat påvisas den här misstron för polisen 
 

Se upp med grabben i blått med handklover 
Dom försöker bara gripa och arrestera 
inga bevis men dom börjar trakassera 

Jiddrar med unga, svartskallar & dreadlocks 
men blundar för kontorsråttor som sniffar koks 

För dom e vi inte samma lika 
vi e dom fattiga som drömmer om att bli rika 
Ingen lyssnar när vi pratar så vi måste skrika, 
inte konstigt att vi flummar till boban & ica 

The Latin Kings – Mitt kvarter 
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Aina misshandlar invandrare när ingen ser 
Därför polis stationer och soc-kontor dem brinner ner 

Jacco – Vår betong  
 
Här framställs att polisen ofta agerar felaktigt och på obefogade grunder, och gör skillnad 
mellan personer på grund av sociala och etniska bakgrunder och tillhörigheter. Båda textut-
dragen berör också de konsekvenser som kommer till följd av polisens agerande. I den första 
låttexten påvisas konsekvenser innefattande att ta droger, medan den andra låttexten härleds 
till vad som kan förstås som de upplopp som tidigare beskrivits i denna uppsats. Att göra 
skillnad mellan sociala och etniska bakgrunder och tillhörigheter är frekvent återkommande i 
hela analysmaterialet, vilket konstruerar en verklighet som kännetecknas av sociala klyftor 
och segregation. Följande låttext, som riktas till Sverige, Moder Svea, förmedlar denna soci-
ala uppdelning och andrefiering:  
 

 
 

Nya iskalla Sverige 
Ilar i våran kropp 

Vi & Dom 
Finns inget Du & Jag, ba utanförskap 

STOR – Styvmoder Svea 
 

7.2 Subjektspositioner  

Utifrån ovan tolkningsrepertoarer har följande nio subjektspositioner identifierats. För att 
tydliggöra på vilket sätt, görs skriftliga sammankopplingar mellan berörd subjektsposition 
och tidigare beskriven tolkningsrepertoar. Ett tydligt mönster har kunnat utläsas gällande 
positionering av sig själv och av andra eftersom många av subjektspositionerna är frekvent 
återkommande. Därför anknyter ett par av dessa positioner till flera av tolkningsrepertoarer-
na.  

7.2.1 Den äkta 

Den här subjektspositionen gör sig främst till känna i tolkningsrepertoaren utanförskapets 
ljusa gemenskap men också i repertoaren utanförskapets mörka utsatthet. Den framkom-
mer när rapparna intar en position i en sammansvetsad grupp som står i kontrast till De 
andra. Bara en viss typ av personer kan anses ingå i denna sammansvetsade grupp. Det kon-
strueras ett speciellt band, som ingen utanför kan förstå eller rå på. Om man är äkta förstår 
man på riktigt den utsatthet som finns, och man enas tillsammans för att gå emot den. Sub-
jektspositionen förmedlas ofta i termer av vi, exempelvis vi som förstår varandra, vi som har 
ett band mellan oss som ni aldrig kommer förstå, vi som kommer till orten och får kärlek 
direkt.  

Äkta känner äkta, därför känner vi varandra 
Oskar Linnros m fl. – Från balkongen 
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7.2.2 Den oäkta  

Den här subjektspositionen står i kontrast till föregående. Den här adresserar De andra, som 
inte lever i utsatthet och utanförskap. Som förtrycker, som inte förstår, som inte ser och som 
lever ett annat liv än oss. Den framkommer främst i tolkningsrepertoarerna utanförskapets 
ljusa gemenskap och utanförskapets sociala övergivenhet. Den förmedlas oftast just i ter-
mer av dem, exempelvis dem som inte fattar och vägrar se, dem som får dig att tro att ditt 
värde är lågt, dem vi ska stå upp emot. Om man är oäkta förstår man inte alls den utsatta 
situation och verklighet som finns.  

7.2.3 Den överordnade 

Den här subjektspositionen framställs också genom att De andra adresseras, men denna 
gång i konstruktioner av makt. Subjektspositionen framgår i tolkningsrepertoaren utanför-
skapets sociala övergivenhet, och innefattar främst politiker och polis. Den framgår när det 
uttrycks en maktskillnad. Antingen genom att ha olika befogenheter till att kunna, och vilja, 
agera och som kontroll, granskning och bevakning. Personer som är i position där de förvär-
rar situationen, snarare än hjälper: 

Politiker agerar som pajaser och nördar,  
kliver över lik, ignoransen skördar.  
Och låter småfolket hantera bördan.  
Blues – Samhällstjänst  
 

REVA kontrollerar folk,  
Aina registrerar folk,  
Makten vilseleder och fortsätter separera folk 
Ison & Fille – Vår sida av stan 

7.2.4 Den underordnade  

Den här subjektspositionen framgår också främst i tolkningsrepertoaren utanförskapets so-
ciala övergivenhet. Den intas av rapparna som vi, som utsätts för och underordnas De and-
ras makt. Det är också en position som intas för den som utsätts för socialt förtryck och tra-
kasserier till följd av faktorer så som bland annat etnicitet och hudfärg, vilket skapar en form 
utav identitetskris. Det finns mycket ilska och frustration i denna position.  

Det här är underklassmusik från botten, utsatt, över-
lämnad av makten 
Kartellen feat. Aleks – Underklassmusik  
 

Vi e ungdomar som flummar  
aggressivitet i vår personlighet 
problemet är att vi inte hittar vår identitet 
Advance Patrol - Betongbarn

7.2.5 Den utsatte  

Den här subjektspositionen intas av rapparna när de beskriver sig själva, eller andra i deras 
verklighet, som utsatta för misär, fattigdom och hopplöshet. Den adresserar de personer som 
intar oskyldiga positioner, som barn och unga personer, och också de personer som fallit 
offer för droger och beroenden, som narkomaner och alkoholister. Den intas också när dö-
dens närvaro uttrycks, som närstående och anhörig till någon som dött och när hopplöshet-
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en och misär förklaras som fattig och arbetslös. Subjektspositionen återfinns främst i tolk-
ningsrepertoaren utanförskapets mörka utsatthet.  

Barn och unga personer är de positioner som dominerande uppmärksammas i analys-
materialet. I nästintill samtliga låtar som berör en mörk verklighet, talas det om barnens och 
unga personers utsatthet. Barn ses gärna som oskyldiga, oförmögna till att påverka den värld 
som de vuxna skapar och reproducerar, de kan endast stå på sidan av och drabbas hårt. Det 
finns också en aspekt av att ett barn ska ha hela livet framför sig, få vara lycklig och utvecklas 
i en bra miljö, något som begränsas av den verklighet där de finns. Att tillskriva barn till sin 
konstruktion förstärker bilden av hur utsatt och hopplös tillvaron är.  

 
Nån blev knivad i min port, hur ska barnen förstå? (…) 
Ungdomar växer upp utan framtidstro  
Kumba – I staden 
 
Har varit missförstådd sen jag va ett litet barn (…) 
Vågar jag skaffa barn i den här mathafucking stan? 
Stress feat. Nimo, Moms, Malcolm B, Sebbe Staxx, Adam Tensta, Aleks & Promoe - Tystas ner 

7.2.6 Kämparen 

Den här subjektspositionen framträder i tolkningsrepertoaren motståndskampen och vinsten 
mot ödet. I den kamp som förs tillskriver rapparna sig i en position som stolta och starka 
krigare och kämpare som sliter och jobbar hårt för att förändra sin verklighet. Positionen 
används också när mobilisering och gemenskap uttrycks.  

Här omkring samlas grabbar som en krigande stam  
Jacco – Vår betong   
 

7.2.7 Förloraren 

Subjektspositionen förloraren förmedlas i tolkningsrepertoaren kraftlösheten och förlusten 
mot ödet. Den intas av rapparna när de beskriver deras trötthet och orkeslöshet, hur de är 
dömda att förlora och hur de drömmer utan drömmarna någonsin slår in.  

Själv blir jag bara trött och reflekterar över mitt liv 
Känner mig som en haltande gammal byracka (…) 

Född på fel sida av staden, jag var dömd till att förlora (…) 
Min själ är nu trött 

Kartellen – Mina områden 

7.2.8 Skurken 

Den här subjektspositionen används både som en position rapparna själv intar, som krimi-
nell men också som rapparna adresserar andra, främst polisen men även politiker.  Subjekts-
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positionen återfinns i två tolkningsrepertoarer; utanförskapets sociala övergivenhet och 
utanförskapets mörka utsatthet.  

Det som alltså är intressant här är att man intar en position som oskyldig och uppmålar poli-
sen som skurk som jagar och arresterar på falska grunder, medan man samtidigt intar en 
position själv som skurk genom att vara faktiskt kriminell och den som utför brott.  

Vi hann inte långt, vi blev stoppade av bengen 
Dom trodde dom skulle ta oss, rakt på sängen 

Dom behandlar oss som djur, kriminell och inte smarta 
Bara för att vi e dom svartskallar dom älskar att hata 

Dom anklagar oss för grejer vi inte gjort än 
Latin Kings – Välkommen till förorten 

 
Innan den här versen rappas det om att vara på väg från en rättegång för ett brott som be-
gåtts, varpå man blir stoppade av polisen, som behandlar dem orättfärdigt och förtryckande. 
För att till sist avsluta versen med ordet än, som då kan tolkas som att brotten kommer att 
utföras, det är bara inte gjort än.  

7.2.9 Familjemedlemmen  

Den sista subjektspositionen är den position som intas av rapparna när de beskriver lojalitet, 
kärlek, sammanhållning och gemenskap och är därför framförallt tillhörande tolkningsreper-
toaren utanförskapets ljusa gemenskap. Dock intas den, och adresseras, även i tolkningsre-
pertoaren utanförskapets mörka utsatthet. Att inta den här positionen, eller att adressera 
andra den, förstärker uppfattningen av de starka band som finns bland personer som befin-
ner sig i utanförskap, och också adressera andra den kamp som förs i detta mörka utanför-
skap, och förklara orsaker till varför verkligheten ser ut som den gör.  

Mamma är en frekvent återkommande position som adresseras. Mamma är en viktig person, 
som inspirerar, omhändertar, skyddar och sliter men också sörjer och gråter. Det är hon som 
håller ihop familjen och hon hyllas stort av flertalet rappare. Nedan följer ett par exempel: 

Morsan knegar dag och natt för att mätta flera magar. Ison & Fille – Stationen 
Jag börjar med att tacka min ensamstående morsa för allt jag fick av henne. Stress m fl. – Tystas ner   
Mammas tårar rinner ner för kinden när hon ropar ännu en begraven. Aki feat. Kapten röd – När solen går ner  
 
Pappa är en position som oftast uttrycks i mer negativa termer. Pappa är någon som man 
blivit sviken och lämnad av.  

Duckar slag från sin fulla pappa. Kartellen feat. Aleks – Underklassmusik 
Pappor som gittar. Parham – Gården 
Syrrans farsa tagga. Erik Lundin – Nu dom frågar 
 
Föräldrar tillsammans är en position, likt mamma, hyllas. Vilket blir extra tydligt i Advance 
Patrols låt Ett land som är tryggt.  
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Offra sitt för att ge sitt barn allt 
Gav sitt liv, flydde till ett annat land 
För att ge oss en bättre värld 
Viejos vi förstår varför vi är här (…) 
Advance Patrol – Ett land som är tryggt  
 
I den här subjektspositionen ingår också familj som inte är biologiskt eller genetiskt sam-
mankopplade. Ofta intas, och adresseras andra, positioner som syster, bror och grabbarna, 
när gemenskap och stark sammanhållning förmedlas.  
 
För alltid håller jag min brors hand. Ken Ring – Människor ingen vill se 
Mina bröder och systrar som sliter i det tysta. Blues – Under ytan 

7.3 Ideologiska dilemman  

Utifrån de ovan skapade tolkningsrepertoarerna och subjektspositionerna, har sex stycken 
ideologiska dilemman identifierats, vilka är följande:   

• Att inte längre orka kämpa, trots att kampen pågår 
• Att älska sin förort, men känna svårigheter i att göra det 
• Att vilja bryta sig loss och lämna, men begränsas och hållas kvar 
• Att känna gemenskap, samtidigt som ensamhet och övergivenhet  
• Att vara svensk och tillhöra Sverige, eller att vara av annan etnicitet och nationell tillhö-

righet   
• Att anse att polisen inbegriper obefogat och på oskyldiga personer, samtidigt som man 

ger uttryck av att vara kriminell och begå brott  

Dessa kan alltså förstås som motsägelser eller inkonsekventa uttryck eller argument som bli-
vit synliga i hiphop-låttexterna. Eftersom analysfokus främst har varit att urskilja tolknings-
repertoarer och subjektspositioner görs ingen omfattande analys av dessa. Däremot kan de 
ideologiska dilemmana tillföra en bredare och mer mångsidig retorisk förståelse för hur vari-
erat tolkningsrepertoarerna används i konstruktion av utanförskap i hiphop.  

Det första ideologiska dilemmat som identifierats berör hur man inte riktigt har orken att 
längre kämpa mot motståndet som finns, samtidigt som man beskriver hur kampen fortfa-
rande pågår. I Kartellens låt Mina områden, förmedlas att en trötthet har infunnit sig och, till 
skillnad mot de unga, orkar man inte längre kämpa. Metaforiskt förstärks det genom uttryck-
et att ”känna sig som en gammal haltande byracka”. Samtidigt som det fastslås ”life is a 
bitch, men jag krigar den bitchen in i det sista”, vilket framvisar det här dilemmat. Man är 
egentligen trött och har gett upp, samtidigt som kampen pågår. 

Ett annat dilemma berör den kärlek och samtidigt den avsky man känner för sin förort. Det 
framställs som en vilja att älska sin plats och sin tillvaro, men allt för ofta är det svårt att göra 
det. I AKI m fl. låt Botkyrka del 2 framgår; ”jag älskar min trakt, men ibland är det svårt 
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när grabbar lämna för snabbt”, vilket är ett exempel av flera som går att återfinna i analys-
materialet. Det här dilemmat, att älska och hata samtidigt, hör ihop med nästa dilemma som 
uppmärksammats vilket är att vilja bryta sig loss och lämna, men begränsas och hållas kvar. 
Det finns gott om exempel på detta dilemma. Plikten och lojaliteten tycks vara så stark, att 
trots sin vilja går det inte att lämna. Citaten; ”jag vill dra, jag trivs, det är knas, det här är 
hemma, vända ryggen är inget alternativ” hämtade från Ison & Filles låt Vår sida av stan, 
och ”så mycket skit, man gör allt för att lämna bara för att inse att det är här man hör 
hemma”, från Parhams låt Gården, är två sätt att illustrera det här dilemmat.  

Ett annat dilemma som identifierats är den kontrast som tolkningsrepertoarerna i sig utgör. 
Att befinna sig i en gemenskap, samtidigt som man är ensam, utsatt och övergiven, samt att 
man gärna beskriver sin hemort som fylld av kärlek, men också fylld av kriminalitet. Det 
förmedlas en pågående kamp i hur man ska beskriva sin tillvaro, vilket återigen kan härledas 
till dilemmat om att man gärna vill älska sin hemort, men har svårt att göra det. Lika besvär-
ligt visas det ibland också vara att fastställa sin identitet, vem och vad man tillhör, och vem 
man är. Det förmedlas som en slags identitetskris, och framgår bland annat när det pratas 
om svenskhet. Dels i termer av att bli utsatt för fördomar och förtryck, att andra personer tar 
sig rätten att bestämma vem man är. Men också i att själv ha svårigheter att bestämma om 
man vill se sig som svensk, eller av annan nationell tillhörighet och etnicitet.  

Det sista ideologiska dilemmat som urskilts är att det förmedlas att polisen ingriper obefogat 
och på fel grunder, samtidigt som man framställer sig själv som faktisk kriminell och den 
som utför brott, vilket då utgör två motsägande kontraster.  

7.4 Sammanfattning av resultat 

Resultat har visat fem utmärkande tolkningsrepertoarer i mitt analysmaterial, som används i 
konstruktionen av utanförskap. Dessa är motståndskampen och vinsten mot ödet, kraftlös-
heten och förlusten mot ödet, utanförskapets ljusa gemenskap, utanförskapets mörka ut-
satthet samt utanförskapets sociala övergivenhet. De två förstnämnda konstruerar den 
kamp som förs gällande att motarbeta det öde man blivit tilldelad, och hur denna kamp an-
tingen resulterar i en vinst, men också i en förlust. De tre sistnämna berör hur utanförskapet 
och verkligheten förmedlas, vilket sker både i termer av gemenskap men också i ensamhet 
och övergivenhet.  

Utifrån tolkningsrepertoarerna har nio stycken subjektspositioner identifierats. De används 
både som positioner rapparna själva intar, och som adresseras och tillskrivs andra personer. 
Många av subjektspositionerna är återkommande och förekommer således i flertalet tolk-
ningsrepertoarer. Den äkta, är en position som rapparna intar en position som medlem i en 
sammanhållen och gemensam grupp som konstrueras i motsats till nästa subjektsposition; 
Den oäkta, vilken är en position som adresseras till De andra som lever utanför denna verk-
lighet och tillvaro. Subjektspositionen Den överordnade adresseras också till De andra men 



 

 

 42   
      

till dem med samhällelig makt, från vilken nästa subjektsposition Den underordnade under-
kastas och råkar ut för. Subjektspositionen den utsatte är en position som både intas, och 
som adresseras andra, men då personer som finns inom den egna gemenskapen och verklig-
heten. Den utsatte är en position som tillskrivs personer i termer av oskyldiga offer som 
drabbas hårt av den mörka verkligheten. Kämparen är en position som intas i kampen mot 
motståndet, i kriget som man utsätts för. Kämparen sliter, jobbar och krigar för en föränd-
ring. Förloraren är nästa position som står i mosats till kämparen. I denna position förmed-
las en trötthet och en kraftlöshet, en hopplöshet och en känsla av att vara dömd till att för-
lora. Skurken är en position som dels adresseras andra, polisen, och dels intas av rapparna 
själva, kriminell. I den här subjektspositionen framgår således ett dilemma. Den sista sub-
jektspositionen är familjemedlemmen, vilken intas och adresseras genom framställningar av 
lojalitet, samhörighet och kärlek men också sorg, utsatthet och förlust. 

När analys av tolkningsrepertoarerna och subjektspositionerna var färdigställt framträdde 
sex ideologiska dilemman, som alltså står i kontrast till varandra och uppmärksammats som 
motsägelser. De ideologiska dilemmana är; Att inte längre orka kämpa, trots att kampen 
pågår, Att älska sin förort, men känna svårigheter i att göra det, Att vilja bryta sig loss och 
lämna, men begränsas och hållas kvar, Att känna gemenskap, samtidigt som ensamhet och 
övergivenhet, Att vara svensk och tillhöra Sverige, eller att vara av annan etnicitet och nat-
ionell tillhörighet samt Att anse att polisen inbegriper obefogat och på oskyldiga personer, 
samtidigt som man ger uttryck av att vara kriminell och begå brott.  

 

8 DISKUSSION 

I detta avsnitt, vilket är uppsatsens sista, redogörs studiens resultat med återkoppling till 
uppsatsens olika delar. Inledningsvis görs sammankoppling till frågeställning och syfte, för 
att sedan knyta an till tidigare forskning. Därefter diskuteras hur resultatet kan förstås uti-
från uppsatsens teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Slutligen görs en självkritisk 
diskussion om uppsatsarbetet i sin helhet, samt reflektioner kring och förslag till vidare 
forskning.  
 

8.1 Syfte och frågeställning  

Den här uppsatsens avsikt har varit att synliggöra hur svensk hiphopmusik konstruerar utan-
förskap i samhället. Syftet har varit att studera hur utanförskapet görs genom hiphoplåtar, 
vilket har genomförts med en kritisk diskurspsykologisk ansats. Med analysbegreppet tolk-
ningsrepertoar, har fem stycken sätt att göra utanförskap på identifierats. Från görandet 
som framgått i tolkningsrepertoarerna har nio stycken subjektspositioner, som både intas 
själv och adresserar andra, identifierats. Ur tolkningsrepertoarerna och subjektspositionerna 
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har slutligen sex stycken ideologiska dilemman förmedlats, i form av motsägelser eller in-
konsekventa uttryck och argument, vilket har tillfört en bredare förståelse för hur varierat 
konstruktionen av utanförskap sker.  
 
Studien har visat att utanförskap konstrueras i svensk hiphopmusik genom en kamp mot 
ödet och samhället. Utanförskapet görs således i termer av ett motstånd, som både framförs 
går att övervinna, men även som omöjligt att besegra. Utanförskap konstrueras vidare genom 
att förmedla sin verklighet i termer av gemenskap, men också i termer av ensamhet och 
övergivenhet. Ytterligare framställningar av utanförskap skapas genom att förmedla sin verk-
lighet antingen som kriminellt och utsatt, eller som kärleksfullt och tryggt. Dessa konstrukt-
ioner görs utifrån positioner där det framträder en tydlig uppdelning mellan vi och dem, det 
skapas därmed en andrefiering mellan de själva som befinner sig i utanförskapet och mellan 
de andra som befinner sig utanför i samhället.  
 

8.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat att socialt utanförskap förekommer i förorter till större städer, 
och att de som befinner sig i utanförskap främst är unga personer med invandrarbakgrund 
(Herz & Johansson 2012). I relation till denna uppsats resultat, har det visat sig att utanför-
skapet visserligen till mångt och mycket drabbar unga personer med invandrarbakgrund, 
men i låttexterna konstrueras även ett utanförskap som berör ett större spann av åldrar och 
socioekonomiska bakgrunder. Den tydligaste kopplingen som påvisas, är att utanförskap 
även i hiphopmusiken, konstrueras utifrån platsen som man är ifrån och bor på, vilket är just 
förorterna. Förorten som plats visar sig alltså vara ytterst viktig när utanförskap förmedlas, 
det framställs som att det är just i dessa områden som utanförskap förekommer. Utanförskap 
konstrueras således utifrån förorten.  

Vidare har tidigare studier, bland annat av Johansson och Olofsson (2011) samt Lalander och 
Sernhede (2011), visat att personer som bor i dessa förorter uppfattar sig själva som Den 
andre, i kontrast till De andra, och är medvetna om en stigmatisering och segregation i för-
orten. Samma studier, och så även Herz och Johansson (2012), fastslår att olika strategier för 
att hantera utanförskapet används. Den ena strategin går ut på att inte vilja identifiera sig 
med att vara den andre, att förneka att förorten är hemma eller en del av sin identitet. Istället 
finns en önskan om att bli mer ”svensk”. Den andra strategin framgår istället som en motsats, 
att vara den andre. I den ses förorten som hemma och som en del av identiteten vilket man 
är stolt över. Förorten försvaras, genom mobilisering och gemenskap, där ett motstånd från 
övriga samhället görs. Med anknytning till denna studies resultat går det här att se likheter, 
dock främst till den andra strategin gällande att vara den andre, stå upp för det och för sin 
förort, enas och mobiliseras och kämpa mot motståndet utifrån. Det reproduceras således en 
andrefiering, om än omvänd. I resultatet framträder en kamp som förs gentemot övriga 
samhället, och så även emot det egna ödet. Man kämpar för att besegra ödet, men det är av 
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vikt att påpeka att målet inte är att bli mer ”svensk” eller mer som De andra. De som lyckats 
förändra sin tillvaro i utanförskap förmedlar fortfarande samhörighet, plikt och lojalitet till 
sin förort och personerna som bor där. Här framträder dock ett ideologiskt dilemma, vilket 
kan anknytas till den tidigare forskningen. Resultatet visar att det ibland finns en vilja att 
lämna, men att det inte går. Det förmedlas finnas ett motstånd inifrån, som begränsar och 
håller en kvar, vilket förmedlas i termer av hemmahörande men också i rädsla att lämna.  

I den tidigare forskningen visar Söderman (2011b) och Sernhede (2001b; 2014) att social 
mobilisering förekommer i hiphopmusik, och att hiphop fungerar som såväl ett skydd emot, 
och en ersättning för, samhälleliga auktoriteter och institutioner. Hiphopen erbjuder kun-
skap, självförtroende, trygghet och hopp om framtiden. Med återkoppling till denna uppsats 
resultat är det svårt att fastställa hur hiphopen fungerar och påverkar personer, (vilket heller 
inte varit avsikt att undersöka), men i hiphoplåtarna förmedlas ofta en uppmaning till perso-
ner som befinner sig i utanförskap att tro på sig själva, att kämpa och att övervinna det mot-
stånd och förtryck som kommer från samhället. Vad som också har påvisats är att låtarna 
ofta berör samhällsfrågor som politik, segregation och sociala klyftor, vilket kan tolkas som 
en kunskapsförmedling.   

Till sist har tidigare forskning berört hur innehållet i musiken förmedlas, påverkar och speg-
lar samhället utifrån antaganden om hiphop som kriminellt, våldsamt och sexistiskt. Berg-
grens (2016) samt Hernández et al. (2012) studier visar att det förekommer kriminalitet, våld 
och sexism i musiken, men att det inte går att ensidigt fastslå utan måste förstås kontextuellt 
för att då synliggöra orsakerna till att det uppträder. Gupta-Carlsons (2010) studie fastslår 
dock att hiphop är tydligt könsmärkt förbehållet män, och att kvinnor historiskt och tradit-
ionellt exkluderas från den. Men anknytning till föreliggande studies resultat har inte sexism 
gjort sig till känna vilket troligen kan bero på att sexism och utanförskap vid första anblick 
inte tydligt sammanjämkas. Det kan dock vara av vikt att påpeka, trots att det inte är fokus 
för denna uppsats, att hur utanförskapet både konstrueras i hiphopen och upplevs i verklig-
heten sannolikt framträder och drabbar kvinnor och män olika. 

Utanförskap har däremot en stark sammankoppling med våld och kriminalitet i denna stu-
die. Dock förmedlas inte kriminalitet i förskönande framställningar, likt Hernández et al. 
(2012) undersökning, utan genom sorg, närhet till döden och en enkel, men hopplös, väg att 
ta i livet. Likheten mellan denna studie och tidigare forskning är att hela kontexten måste tas 
med i beräkningen. Rapparna framställer ofta våld och kriminalitet som en återkommande, 
ständigt närvarande, ond spiral med orsaker som kan härledas till kraftig social utsatthet och 
utanförskap.  

8.3 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter  

I denna uppsats har en kritisk diskurspsykologisk ansats använts som utgår från en social-
konstruktionistisk grund. I socialkonstruktionismen finns ingen objektiv och självklar kun-
skap av världen som kommer från en människans inre essens, utan istället söks förklaringar 
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till sociala fenomen i människans sociala sammanhang. Det är i kulturellt och historiskt på-
verkade sociala processer som kunskap och sanning, genom språket, går att eftersökas. Stor 
vikt läggs vid språket. Hur något görs, uppfattas, innebär och ordnas är en konsekvens av 
språket, vilket också påverkas av situation och sammanhang där det används. Således kon-
strueras bara en verklighet av flera möjliga vid en viss tid och plats. Diskursanalys är en me-
tod som innebär en närgående studie av användandet av språk, där mönster analyseras. I den 
kritiska diskurspsykologin förstås språket som riktat mot sociala handlingar. Språket är 
funktionellt, snarare än beskrivande. Sociala fenomen är något som görs, inte något som 
människan är eller har. Text och tal gör handling. Med kritisk diskurspsykologi analyseras 
social interaktion och språkbruk i en viss social och kulturell kontext, och vad det riktas emot 
för sociala handlingar.  

Med koppling till denna studies resultat går det nu att fastslå att utanförskap görs i hiphop. 
Studien har inte lett fram till att förklara vad utanförskap är, utan hur det konstrueras. Stu-
diens resultat har visat att utanförskap konstrueras riktat mot social handling. Det framträ-
der som kamp och motstånd samt gemenskap och övergivenhet, vilket skapas genom använ-
dandet av språk. Vidare förmedlas utanförskap med starka kopplingar till ett viss socialt och 
kulturellt sammanhang, dels i kulturen hiphop, men också till platser som förorter utanför 
större städer. Eftersom föreliggande studie har undersökt hiphoplåtar under en längre tids-
period, (1994-2019), har det blivit tydligt att sanning om sociala fenomen är historiskt speci-
fikt, i enlighet med socialkonstruktionismen. Det har observerats en variation och en skillnad 
mellan hur språk används i låttexter från 90-talet och från 00-talet. Ord och slang har för-
ändrats. Exempelvis användes tidigare ordet bengen för polis, vilket på senare år har ersatts 
med ordet aina. Texterna har med tiden också utvecklats ifråga om såväl ökad längd, att de 
inte enbart skrivs ”på rim” samt att de skrivs mer sakligt och seriösare i sin karaktär. Exem-
pelvis har The Latin Kings (1994-2004) ofta en humoristisk underton i sina texter, medan 
Erik Lundin (2015-) är långt mer allvarlig och sammansatt i sitt låttext-författande.      

Att använda kritisk diskurspsykologi som metodansats har varit väl fungerande och använd-
bart för den här studien. Analysbegreppen tolkningsrepertoarer, subjektspositioner, ideolo-
giska dilemman samt retoriska resurser har varit mycket behjälpliga i att identifiera kon-
struktioner av utanförskap i låttexterna.  

Med hjälp av tolkningsrepertoarerna kunde ett gemensamt mönster av begrepp och uttryck i 
hur utanförskap talas om identifieras. Som nämndes i redogörelsen för kritisk diskurspsyko-
logi är hiphop högst intertextuell. Den bygger och refererar till en mängd andra texter i form 
av återkommande ord och citat. Därför har det passat väl att använda sig av tolkningsreper-
toarer som analysbegrepp, eftersom det riktar uppmärksamheten på när något, i det här fal-
let utanförskap, talas om på liknande sätt. Ett gemensamt socialt mönster uppenbarar sig, 
vari konstruktioner av utanförskap visas. Resultatet visar fem återkommande tolkningsreper-
toarer som används när utanförskapet talas om, vilka är: Motståndskampen och vinsten mot 
ödet, Kraftlösheten och förlusten mot ödet, Utanförskapets ljusa gemenskap, Utanförskap-
ets mörka utsatthet samt Utanförskapets sociala övergivenhet. Dessa konstruerar utanför-
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skap genom kamp och motstånd till samhället och ödet, genom termer av gemenskap, en-
samhet och övergivenhet. 

Subjektspositionerna har varit behjälpliga i denna studie eftersom de synliggör den sociala 
och kulturella kontexten i vilket utanförskap i hiphop konstrueras. De tillför förståelse för 
vem som använder tolkningsrepertoarerna, och till vem de adresserar, samt vad det kan visa. 
Resultatet visar nio subjektspositioner, vilka är: Den äkta, Den oäkta, Den överordnade, Den 
underordnade, Den utsatte, Kämparen, Förloraren, Skurken samt Familjemedlemmen. 
Förutom relativt uppenbara positioner, kan positioner som adresseras andra avslöja vilken 
position förmedlaren själv då intar. Exempelvis skurken som adresseras polisen, men som då 
samtidigt intas själv som kriminell. Det här var väldigt spännande och tillförde en bredare 
förståelse för görandet av utanförskap. Vad subjektspositionerna i denna studie framförallt 
visade var en påtaglig andrefiering, vilket på ett värdefullt sätt bidrar till förståelsen för hur 
utanförskap konstrueras.   

Ideologiska dilemman identifierades utifrån tolkningsrepertoarerna och subjektspositioner-
na, och visade sig både mellan de olika sätten att tala om utanförskap, och mellan de olika 
positionerna varifrån det talades. Att använda ideologiska dilemman som analysbegrepp 
fäster vikt vid motstridigheter och inkonsekventa uttryck, vilket visat sig varit värdefullt i den 
här studien. Hade inte ideologiska dilemman använts som analysbegrepp, kunde mycket väl 
ett par av tolkningsrepertoarerna och subjektspositionerna, avfärdats från resultat till följd av 
deras paradoxala framställning. Istället har de i denna studie tagits tillvara, vilket gjort att 
analysen blivit mer spännande och mer varierad. Exempelvis hur utanförskapets konstrueras 
i termer av gemenskap, samtidigt som ensamt och övergivet. De ideologiska dilemmana har 
därför varit värdefulla för att tillföra en djupare förståelse för hur mångsidigt och flexibelt 
utanförskap konstrueras.    

Retoriska resurser har varit behjälpliga främst för att de underlättat identifieringen av tolk-
ningsrepertoarerna och subjektspositionerna. De retoriska resurserna har varit värdefulla för 
att ordna in det som görs i rätt tolkningsrepertoar, och vem som gör i rätt subjektsposition. 
Återigen, eftersom hiphopen är intertextuell så underlättar de retoriska resurserna för syn-
liggörande av gemensamma mönster i olika versioner av samma fenomen. Vidare har de till-
fört övertygelse och trovärdighet i det utanförskap som konstrueras, vilket gjort att jag blivit 
mer uppmärksam när de förekommer, eftersom det då ofta har varit särskilt viktiga fram-
ställningar. Mest användbart har plats och metaforer som retoriska resurser varit. Tid och 
svordomar som retoriska resurser har förekommit i mindre utsträckning.  

8.4 Avslutande reflektioner samt vidare forskning 

Avslutningsvis vill jag framlyfta ett par reflektioner som jag gjort under studiens gång, gäl-
ande såväl genomförande som metodval, och till sist förslag på vidare forskning.  Att använda 
en kritisk diskurspsykologisk ansats har som tidigare diskuterat varit väl fungerande för den 
typ av undersökning som genomförts i den här uppsatsen. Det har varit väldigt lärorikt och 
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spännande att se hur konstruktionerna av utanförskap genom analysbegreppen växt fram. 
Däremot har svårigheterna för mig varit just analysen. I början tog det avsevärt mycket tid 
för mig att analysera låttexterna, och efterhand kom jag till insikt med att jag fokuserat för 
brett och mångsidigt. I takt med att jag fick ökat förståelse för metoden gick arbetet mer ef-
fektivt, men i slutändan hade jag ändå ett väldigt stort bearbetat material att skriva fram mitt 
resultat ifrån. I ett första utkast blev därför resultatet väldigt långt, och jag fick igen lägga 
mycket tid på att korta ned det, välja ut det som var mest relevant och utveckla mitt resone-
mang. Hade jag fått möjlighet att göra om studien, eller en liknande, hade jag från början 
fokuserat mer på att läsa in mig på metoden och arbetat mer riktat och fokuserad på språk 
som handling.  

Vidare har jag insett att jag haft en tendens att skriva fram min analys utifrån termer som 
beskriva och fastställa istället för att använda konstruerande termer, vilket jag fått bearbeta 
och ändra. Utifrån det som jag tog upp i avsnittet reflexivitet, kan det här ha sin förklaring i 
att jag gärna har velat finna en sanning som övertygar läsaren om en påtaglig social utsatthet 
hos personer som befinner sig i utanförskap, och som förmedlas i hiphopen som jag har en 
stark relation till. Jag har ständigt fått påminna mig om att det som konstrueras i låttexten är 
en konstruktion av flera möjliga, och att jag enbart ska förmedla hur något görs, inte hur nå-
got är.  

Vad som tydligt visats i analysen, både i tolkningsrepertoarerna och i subjektspositionerna, 
är att det finns ett tydligt inslag av makt. Utanförskap görs och talas om utifrån en maktdi-
mension. I den kritiska diskurspsykologin fokuseras inte makt, och följaktligen har inget ana-
lysbegrepp som kan påvisa makt använts. Däremot skulle det kunna ha varit gynnsamt att 
kompletterat med ett sådant analysbegrepp, förslagsvis från en annan diskursanalytisk an-
sats.  

Då det i denna studie observerats skillnader mellan såväl hur språket använts och hur utan-
förskapet förmedlats över tid, hade det varit intressant att studera det närmare i en framtida 
forskning. Eftersom hiphop speglar det nutida samhället, hade en diskursiv analys med hi-
storiska nedslag kunnat påvisa skillnader i samhället då och nu. Eftersom det också visat sig, 
vid urval, vara mer lättillgängligt att finna låtar med temat utanförskap från år 2005 och 
framåt, kunde undersökning av innehåll och ämnen i hiphop-låttexter över tid vara ett annat 
förslag till vidare forskning. Jag har, kan erkännas, lagt stor vikt vid att inkludera kvinnliga 
rappare i denna undersökning. Kvinnor har på senare år tagit allt mer plats på den svenska 
hiphop-scenen, det har dock visat sig att kvinnliga rappare i mindre utsträckning än manliga 
rappare berör ämnen som socialt utanförskap. Med anknytning till tidigare forskning, kan 
det här bero på att kvinnliga rappare främst använder hiphopen i kampen för jämlikhet och 
lika värde mellan könen. Måhända upplever en kvinna ett större förtryck till följd av hennes 
könstillhörighet, än av att befinna sig i ett utanförskap. En undersökning av innehåll i hip-
hoplåtar kunde därför även inkludera ett könsperspektiv, för att utreda det här närmare.  
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