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Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att få en ökad förståelse och kunskap för hur hiphopmusiken påverkar 
ungdomarnas identitet, konsumtion och gruppdynamik inom vänkretsen. Vidare bryts syftet 
ner till två frågeställningar som ligger till grund för studien, dessa är följande, hur påverkas 
ungdomars identitet och konsumtion av hiphopmusik samt på vilket sätt uttrycker sig 
dynamiken inom vänkretsar som lyssnar på hiphopmusik. För att kunna besvara studiens syfte 
samt frågeställningar har studien använt sig av fyra semistrukturerade intervjuer och två 
fokusgrupper med fem och sex deltagare. Dessa ungdomar har valts ut genom ett 
intensitetsurval och kriterieurval för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Resultatet 
av studien visar bland annat att ungdomarna upplever och förstår att deras identitet, 
konsumtion och gruppdynamik inom vänkretsen påverkas av hiphopmusiken. Studiens 
resultat visar även att ungdomarna tenderar att konsumera och bilda deras identitet genom 
hiphopmusiken. I diskussionsdelen har studiens resultat diskuterats i relation till den tidigare 
forskningen och den teoretiska och begreppsliga referensramen. Denna studie utgår från 
Bourdieus teori om habitus, socialt kapital, kulturellt kapital och Giddens teori om identitet. 
Ambition med denna studie var inte att generalisera till alla musikkulturer i Sverige, utan 
endast till hiphopkulturen och hur den påverkar ungdomars identitet, konsumtion och 
gruppdynamiken i vänkretsen.  
 
Nyckelord: Ungdomar, hiphopmusik, identitet, konsumtion, vänkretsar, mode 
  



Abstract 
 
This study aims to gain an increased understanding and knowledge of how hip-hop music 
affects young people's identity, consumption and group dynamics within the friendship group. 
Furthermore, the purpose is broken down to two issues that form the basis of the study, these 
have following: how does hip-hop music affect the youth`s identity and consumption, and in 
what way expresses the dynamics within the friendship group who listen to hip-hop music. In 
order to answer students' purpose and questions, the study has used four semi-structured 
interviews and two focus groups with five and six participants. These young people were 
selected through an intensity selection and criteria selection to answer the study's purpose and 
questions. The results of the study show, among other thing, that young people experience 
and understand that their identity, consumption and group dynamics within the friendship 
group are influenced by hip hop music. The study`s results also show that young people tend 
to consume and form their identity through hip-hop music. In the discussion section, the 
study`s results have been discussed in relation to previous research and the theoretical and 
conceptual frame om reference. This study is based on Bourdieu's theory of habitus, social 
capital, cultural capital and Giddens theory of identity. The ambition of this study was not to 
generalize to all music cultures in Sweden, but only to the hip-hop culture and how it affects 
young people`s identity, consumption and group dynamics in the friendship group. 
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1   INLEDNING & BAKGRUND 

1.1   Inledning  
 
Denna studie kommer att handla om och hiphopmusikens påverkan på ungdomars identitet, 
konsumtion samt dynamiken inom vänkretsen. Vi valde att fokusera på hiphopmusiken då 
det har blivit en av de största musikgenrerna i Sverige. Anledningen till att vi valde 
ungdomar och inte vuxna är för att ungdomar har en händelserik period under tonåren. 
Enligt psykologiguiden (2009) utvecklas personligheten hos ungdomarna i raketfart under 
tonåren och kan likna en berg- och dalbana. Tonåren handlar mycket om att skapa en egen 
identitet vilket kan föra in ungdomarna på krokiga vägar under deras resa. På grund av att 
ungdomar har en händelserik period under tonåren har vi valt att rikta fokus på tre faktorer: 
identitet, konsumtion och vänkretsar. Dessa tre faktorer anser vi höra ihop i ungdomarnas 
identitetsskapande. Genom att konsumera specifika märkeskläder kan individen göra uttryck 
för vem hen är och vilken grupp hen vill identifiera sig med. Idag har vi ett större utbud av 
kläder vilket resulterar i att ungdomarna har en större frihet i valet av kläder och hur 
individen väljer att klä sig, vilket kan tolkas som ett sätt för individen att uttrycka sig på. När 
individen vill bilda sin egen identitet söker hen tillhörighet hos vissa grupper samtidigt som 
hen tar avstånd från andra grupper, det vill säga att individen söker sig till den grupp som 
delar liknande värderingar och musikstil (fashiontalemagazine, 2018). 
 
Musiken utgör en viktig del av människors identitet och de livserfarenheter som människor 
bär med sig. Musiken blir oftast inbäddad i människors förflutna. Musiken används således 
av människor för att konstruera deras identitet i deras vardagliga liv. Musiken har även en 
inverkan på människors handlande där vissa melodier kan omorientera människors 
handlingar. I förhållande till ens egna identitet väljs musik för att påverka ens egna humör 
samt för att förändra den upplevelse man har av det sociala livet (Giddens & Sutton, 2014, 
s.503). Musik är mer än att bara tillägna tid för att lyssna. Genom musiken kan individen 
skilja sig från mängden och det är inte bara genom sin egen musikaliska stil eller smak, men 
även genom att individen tar avstånd från andra musikgenrer. Hiphopmusiken är inte bara en 
musikstil utan mer än så. För många människor är det en livsstil och inte bara i Sverige utan 
även internationellt har hiphopmusiken påverkat människor på många sätt. Många gånger 
kan man höra hur hiphopmusik lyfter fram diverse bostadsområden som oftast är 
socioekonomiskt utsatta, vilket kan tänkas resultera i att hiphopmusiken skapar en känsla av 
gemenskap hos människor med en liknande bakgrund och uppväxt. Många texter inom 
hiphopmusiken belyser människors svårigheter med att komma bort från utanförskap 
(kingsizemag, 2019). Det kan tänkas att sådana texter som berör människor och som skapar 
en känsla av gemenskap, även kan stärka ens identitet. En reflektion är att människor kan 
känna en viss stolthet att komma från ett visst område när en artist med ett stort kändisskap 
representerar området i sin musik.  
 
Hiphopmusiken har även kommit att påverka modet, språkbruket och identiteten. Modet 
inom hiphopmusiken har influerat de mest kända klädmärken och många av dessa 
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klädmärken skapar kollektioner till hiphop musikens ära. En del människor gillar att köra 
hiphop stilen fullt ut medan andra influeras en del av modet. Detta visar hur hiphopmusiken 
kan influera hela samhället (kingsizemag, 2019). 
 
Undersökningar visar även att unga människor är aktiva konsumenter. I en undersökning 
som konsumentverket (konsumentverket, 2011) utförde visade det sig att cirka 90 procent av 
ungdomarna i åldrarna 15–17 har handlat kläder eller skor de tre senaste månaderna. 
Ungdomarna som konsumerar tänker oftast på trender eller märken och mer sällan på vad 
föräldrarna tycker. Detta kan ses som en koppling till hiphopmusiken eftersom den påverkar 
ungdomar genom att visa de vad som är trendigt och vad som inte är och därmed påverkas 
deras konsumtion. Konsumtionsbeteendet bland dagens ungdomar uppfattas som 
oroväckande bland föräldrarna då ungdomarna behöver ha rätt märkeskläder för att passa in 
och vara en del av vänkretsen. Märkeskläder spelar en essentiell roll i ungdomarnas vänkrets 
och har kommit att bli ett måste för medlemskapet i gruppen (Aftonbladet, 2018). På grund 
av detta är det viktigt att förstå hiphopmusikens effekter eftersom ungdomarnas beteende 
kan uppfattas som oroväckande. Ungdomarna använder märkeskläder för att göra anspråk på 
sin identitet, för att ta avstånd från andra grupper samt smälta in i den egna vänkretsen. 
 
Vår avsikt med studien handlar inte om att förstå hiphopmusiken som ett samhällsfenomen 
utan vi strävar efter att förstå hur hiphopmusiken påverkar ungdomarnas identitet, 
konsumtionsmönster och dynamiken inom vänkretsen. Det kan sägas att det finns ett behov 
av att studera detta då hiphopmusiken tagit all mer mark i musikens finrum. Allt fler artister 
inom hiphopmusiken gör succé vilket har resulterat i att fler ungdomar ser artisterna som 
förebilder (expressen, 2019). I och med detta går det att se en koppling till det Tanner et al. 
(2008) lyfter fram, då Tanner lyfter fram att ungdomar är samhällets främsta konsumenter 
och får sin status genom att konsumera det som är trendigt. En reflektion är att artister 
många gånger kan verka som trendsättare.  

1.2   Bakgrund 
 
Under denna rubrik ämnar vi ge bakgrundsfakta om hur hiphopmusiken kom till samt en 
kort överblick på hur hiphopmusiken har utvecklats genom tiden. Vi tycker att 
bakgrundsfakta är viktig, för att kunna förstå hiphopmusiken idag måste vi blicka tillbaka 
till hiphopmusikens uppkomst. Anledningen att vi har valt hiphopmusik är för att denna 
musikgenre anses vara en av de största genrer i världen (SVD, 2019). Med bakgrund av 
detta har vi i vår studie valt att rikta in oss på hiphopmusik och inte andra genrer som 
exempelvis hårdrock. 
  
Hiphopens historia började sommaren 1974 i Bronx New York. Allting började med att 
ungdomar som var fattiga och svarta nekades inträde till olika klubbarna. Detta resulterade i 
att ungdomarna fixade egna fester. Dj Kool Herc var en av områdets mest kända festfixare. 
En kväll märkte Herc något märkligt, alla dansare väntade på något och när ett ”break” 
sattes på började ungdomarna dansa som galningar. Detta ledde till att Herc fick idén om att 
förlänga breaket vilket han lyckades med, detta blev grunden till hiphopen. För att öka 
stämningen ytterligare kom rappare som skulle prat-sjunga över musiken. Under 80-talet 
blev texterna allt viktigare för hiphopen. Rapparnas texter uttryckte de svartas och fattigas 
livssituation i USA. Raptexterna präglades av artisternas vardagliga liv som handlade om 
droger, våldsamma poliser, vapen och hänsynslösa gangsters. Detta resulterade i att hiphop 
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fick väldigt mycket uppmärksamhet och kunde växa alltmer under 1990-talet (Palmqvist, 
2010).  
 
I början av 1980-talet kom hiphop musiken till Sverige som en musikalisk rörelse. Hiphopen 
blev alltmer populär i slutet av 80-talet. Detta bidrog till att hiphopen spred sig runt om i 
landet. Några år senare accepterades hiphopen i musikbranschen vilket innebar att hiphopen 
hade etablerat sig som en av de största musikgenrerna i Sverige. I slutet på 90-talet fick 
hiphopen ett övergripande flöde, vilket resulterades i att allt fler unga började uppskatta 
denna musik. Hiphopen anses idag konsumeras av en stor majoritet av 
befolkningen (envelopes, 2018)  
 
Mot bakgrund av det allt mer frekventa musiklyssnandet har Örebros musikhögskola av 
intresse att starta ett nytt program. Detta program har fokus på musikens påverkan på 
samhället. Initiativtagarna hävdar att genom att analysera och granska musiken så 
införskaffas en ökad förståelse för hur världen ser ut. I det nya programmet kommer 
studenter i musikhögskolan analysera samt granska frågor som handlar om musikens 
påverkan på ”genus, sexualitet, nationalitet och klass”. Programmet har som avsikt att 
omfatta även andra idéer där musiken kan påverka exempelvis i affärer, under träningspass 
men även för att skapa samhörighet. Det nya programmet är tvärvetenskaplig och kommer 
att ge en rik nyanserad synvinkel i deras utforskning av musik (SVT, 2018) 
 
I och med digitaliseringen har olika stream-tjänster tillkommit, en av de är spotify. Stream-
tjänsten spotify har ett stort utbud och erbjuder bland annat radioprogram, podcasts och 
andra tjänster över internet (Spotify, 2019). En undersökning genomförd av internetstiftelsen 
visar att mellan 78–85 procent av ungdomarna i åldrarna 12–25 lyssnar på musik dagligen. 
Undersökningen visar även att fler betalar för stream-tjänster som spotify. Spotify står för 
den största andelen av musiklyssnandet genom internet vilket motsvarar 80 procent 
(Internetstiftelsen, 2018). Vidare sägs det i EU:s statistik Eurostat att Sverige har det näst 
högsta musiklyssnandet i Europa som innefattar 65 procent av befolkningen (Eurostat, 
2016).  

1.3   Syfte & Frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse och kunskap kring hur ungdomars 
identitet, konsumtion samt vänkrets påverkas av hiphopmusiken. Studien genomförs med 
hjälp av hermeneutiken som forskningsmetod samt semistrukturerade intervjuer. Denna 
studie avser att studera den subjektiva upplevelsen hos ungdomar och hur hiphopmusiken 
påverkar dem. För att besvara studiens syfte har vi valt att utgå ifrån följande 
frågeställningar: 
 

•   Hur påverkas ungdomars identitet och konsumtion av hiphopmusik? 
•   På vilket sätt uttrycker sig dynamiken inom vänkretsar som lyssnar på hiphopmusik? 
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2   TIDIGARE FOSKNING  

Tidigare forskning som vi anser vara relevant för studien har vi fått tag på i följande 
databaser: Sociological Abstracts, Google Scholar och EBSCO Discovery service. De 
sökord som vi har använt oss av är: ”youth and music”, ”music and youth”, ”music’s impact 
on youth”, “music listening”, “music and subculture”, “music influence”, “music and 
behavior”, “young people and music”, ”music and youth consumption”, “ungdomar och 
musik”, “musikens påverkan på ungdomar” och “musikens roll I ungdomens utveckling”. I 
vår samlande forskning finns det internationella vetenskapliga artiklar med en blandning av 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Anledningen till att vi valde att blanda kvalitativa och 
kvantitativa artiklar var för att få mer variation och bredd i den tidigare forskningen. Vi har 
sammanfattat artiklarna från den tidigare forskningen och även läst dem ett antal gånger för 
att slutligen tematisera de vetenskapliga artiklarna under följande teman: konsumtion och 
identitet. Anledningen till att vi inte har ett eget tema för dynamiken inom vänkretsar är på 
grund av att vi har valt att baka in det under våra teman om konsumtion och identitet. Detta 
då vi hade svårt att hitta artiklar som enbart handlar om dynamiken inom vänkretsar. 
  
De vetenskapliga artiklarna som vi valt ut behandlar faktorer som studien avser att 
undersöka. Dessa artiklar kommer att analyseras nedan under olika teman 2.1 – 2.2. Därefter 
kommer vi att göra en sammanfattning av den tidigare forskningen samt skriva om vårt 
bidrag till fältet. 
 

2.1   Identitet 

Miranda (2013) ämnar i sin studie att studera musikens roll i ungdomarnas utveckling. 
Författaren lyfter fram musikens socialpsykologiska betydelser, effekter samt vilken 
betydelse musiken har för människorna i deras utveckling under olika perioder. I studien 
framgår det att musiken har fått större betydelse och ses som en kulturell, konstnärlig, 
intellektuell, teknisk samt ekonomisk resurs. Ungdomar som grupp lyssnar och spenderar 
mest pengar på musik detta då musik betyder mycket för deras socialisation. Vidare ses den 
sociala effekten i musiken som viktig och har många funktioner i det sociala livet för 
människorna. När människor möts används musikpreferenser för att hantera sociala intryck 
och detta görs för att utvärdera samt få en uppfattning om personlighet samt de värderingar 
som den personen man träffar har. Vidare menar författaren att musiken är en källa som 
påverkar utvecklingen av ungdomars identitet och att ungdomar jämför deras fysiska 
attraktivitet genom att identifiera sig med musikmedia. Ungdomar förstår och använder 
musik som en resurs för att utveckla en social bild samt att musiken används för att forma 
musikaliska subkulturer. De musikaliska subkulturerna bidrar till att utveckla en 
ungdomskulturell identitet vilken bidrar till normativa sociala influenser. Vidare visar 
studien att musikartister fungerar som idoler och att dessa idoler har en stor påverkan på 
ungdomarna och deras sociala liv. Musikpreferenser används av ungdomar för att forma sin 
sociala identitet. Genom att skapa den sociala identiteten så skapas exklusiva gruppnormer 
som skiljer ens grupp från andra grupper i samhället. Sammanfattningsvis visar studien att 
musiken inte bara spelar en stor roll i tonåren utan även i vuxen ålder och att ungdomar ser 
musik som en resurs med vilken de utforskar sin möjliga identitet/jag. Miranda (2013) anser 
att studien har gett argument för fortsatt forskning inom ungdomspsykologin då musik 
påverkar viktiga aspekter i ungdomens utveckling som exempelvis identitet och 
socialisering och som kan bidra till en positiv utveckling för ungdomar i olika samhällen. 
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I likhet med Miranda (2013) lyfter även North & Hargreaves (1999) upp musikens 
preferenser och hur ungdomar identifierar sig för att uttrycka sina självuppfattningar och hur 
man bedömer andra individer. Studien visar också att ungdomar i olika åldrar har normativa 
förväntningar på värden samt egenskaper på andra som delar samma musikaliska stil med 
vilken man identifierar sig med. Dessa normativa förväntningar som finns bland ungdomar 
leder också till sociala konsekvenser det vill säga att man har färre vänner då man helst 
umgås med de likasinnade och som har samma musikaliska stil. Studien omfattar ungdomar 
i åldrarna 13–19 år. Musikens betydelse anses vara väldigt stor för ungdomarna och detta 
framgår tydligt av deras musikkonsumtion. Musikens betydelse medför även konsekvenser 
vilka kan bidra till att ungdomar kan använda popmusik som en guide för att anamma 
sannolika egenskaper från vissa musikstilar för att skapa sin identitet. Det kan vidare leda till 
att vissa ungdomar använder musiken för att ge uttryck för en viss musikstil för att vidare 
förmedla en bild till andra ungdomar och på så sätt påverka deras attityder, åsikter och 
värderingar. Resultatet visar att de upplevda egenskaperna hos ungdomarna påverkas av 
deras preferenser som de uttrycker för deras musikaliska stil. Det kan bidra till att andra 
ungdomar med en annan musikstil bedöms som mindre positiva än andra som har samma 
musikstil. Kort sagt menar författaren att musikpreferenser inte bara förmedlar 
uppfattningen av personens troliga egenskaper. Detta indikerar även på att musikaliska 
preferenser hos individer påverkar i vilken grad som hen uppfattar andra som positivt och 
man använder musiken för att berätta för andra om vem man själv är. Sammanfattningsvis 
menar North & Hargreaves (1999) att de olika musikstilarna kan medföra särskilda effekter 
på identitetsutvecklingen för en del ungdomar som växer upp i specifika kulturella och 
sociala sammanhang och att de empiriska bevisen för den ofta angivna uppfattningen är att 
musiken fungerar som ett medlemskap och som styr ungdomar och deras sociala 
kognitioner. 

Rentfrow et al. (2009) menar i likhet med Miranda (2013) och North & Hargreaves (1999) 
att den existerande forskningen visar på att ungdomar använder musiken för att uttrycka sig 
samt göra anspråk på sin identitet. I denna studie strävar författarna Rentfrow et al. (2009) 
att med hjälp av ett urval på 80 unga britter replikera samt utvidga den tidigare genomförda 
forskningen gällande stereotyper som dessa ungdomar har till de olika existerande 
musikaliska genrer. Musiken ses som ett sätt för ungdomar att uttrycka sig och detta görs på 
olika sätt allt från klädstil, hur ungdomar pryder sina rum med bilder med deras 
favoritartister och oftast spelar man sin musik så att den hörs. Vidare menar författarna att 
musik lyssningsvanor delas på de olika plattformarna som exempelvis Facebook och andra 
tjänster på nätet, detta är ett sätt att dela med sig information om vilken musikpreferens man 
har som exempelvis vilka band eller låtar man lyssnar mest på. Musiken används av 
människor för att göra identitets påståenden som till exempel vilka de är, vilka de vill vara 
samt hur man vill att andra ska uppfatta en själv. Varför ungdomar väljer att delge sina 
musikpreferenser sägs vara för att representera de åsikter, värderingar och den livsstil de har, 
samt att musiken ses som en kommunikatör för att visa sin identitet. Precis som i North & 
Hargreaves (1999) studie anser även författarna Rentfrow et al. (2009) att musiken används 
som ett märke för att på så sätt presentera sitt medlemskap i en viss social grupp vilket anses 
vara ett sätt för att skilja sig från medlemmar i andra grupper. Resultatet av studien visar att 
ungdomar använder musik som ett medel för att uttrycka deras identitet. Musiken spelar en 
essentiell roll i ungdomars sociala liv. Genom musiken kan ungdomar bygga upp en identitet 
så att andra individer kan uppfatta de utifrån de musikaliska preferenserna. Musiken 
påverkar således ungdomars identitet och sociala relationer. Musiken kan ha en påverkan på 
de interpersonella och grupprelationerna hos ungdomarna. 
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Bogt et al. (2010) kvantitativa studie om musikkonsumtion genomfördes på grundval av den 
vikt som människor tillskriver musiken och denna studie ämnade att studera fyra typer av 
musikanvändning. De fyra typer av musikanvändning var humörförbättring, hantera 
problem, definiera personlig identitet samt markera social identitet. Studien omfattas av 997 
holländska respondenter i åldrarna 12–29 och datainsamlingen genomfördes genom en 
surveyundersökning på internet. Urvalet bestod av 501 tjejer och 496 killar och 
undersökningen hade som mål att matcha båda könen såväl i antalet men även ålder och 
utbildningsnivå. I studiens resultat anges att samtliga respondenter svarade att musiken hade 
stor vikt för de. Respondenternas svar delades upp i tre grupper. Den första berörde den 
grupp som var mest involverade i musik och kännetecknades som de mest entusiastiska 
musikanvändarna, där 19,7% av de tillfrågade upplevde musiken som mycket viktig del i 
deras liv och att musikanvändning varit högst rankad för att bättra humöret, därefter följde 
musikanvändning för att hantera problem och identitetsskapandet vilka ansågs vara de mest 
positiva. Denna grupp visade genom sina svar att de gillade genrer som Pop; Rock och Dans 
och de hade en positiv påverkan när de lyssnade på dess genrer. Medel-användarna av musik 
bestod av 74% och även denna grupp var positiv till musikanvändningen gällande 
humörförbättringen och i en viss grad var man positiv till användningen av musik för att 
hantera problem. Resultatet visar att denna grupp var emot att använda musik för att skapa 
sociala identiteter, vilket sågs som negativt. Denna grupp visade sig inte heller vara lika 
entusiastiska som den gruppen som var mest involverad i musik. Den tredje gruppen 
bestående av 6,1% och är minst involverade i musikanvändningen. Denna grupp uppger att 
de lyssnar på musik och ser musik som humörförstärkare. Resultatet visar också att det fanns 
könsskillnader där musiken bedöms vara viktigare för killar, vilka använder musiken för att 
stödja deras sociala identitet medan kvinnor använder musiken för humörförbättring och för 
skapandet av deras personliga identitet. Vidare har inte studien visat att det finns skillnader 
gällande utbildningsnivå vilket innebär att alla respondenter använder musiken på liknande 
sätt.  

Hesmondhalghs (2008) studie är genomförd 2002 men publicerad 2008. Datainsamlingen 
omfattas av 42 semistrukturerade intervjuer vilket indikerar på att det är en kvalitativ studie. 
Deltagarna i denna studie är en blandning av engelsmän och walesare och studien ämnade 
att hitta en balans mellan en jämn blandning av kvinnor och män, sociala klasser och rimlig 
spridning i åldersgrupperna. Hesmondhalgh (2008) lyfter fram i sin artikel musikens 
påverkan på individens identitet. Musiken ses som en modern relation mellan individens 
konsumtion och identitet, musiken spelar således en viktig roll i många människors liv. 
Många människor använder musiken för att bilda en identitet (det här är jag, det här inte jag) 
och en gruppidentitet (det här vi, det här är vi inte). Hesmondhalgh (2008) hävdar att alla 
kulturella produkter som exempelvis film, tv, och bilar har denna påverkan men musiken är 
något speciellt och mer kraftfullt än de kulturella produkterna. Denna artikel syftar till att 
utforska relationen mellan musik, emotioner, personlighet och sociala identitet. 
  
I artikeln lyfter Hesmondhalgh (2008) fram respondenter som berättar om musikens 
betydelse för deras liv. Paul som är en av respondenterna berättar att musiken spelar en 
essentiell roll för hans identitet. Musiken har påverkat Pauls konsumtion eftersom hans köp 
påverkas av hans musiksmak. Genom musiken påverkas individens sociala status, identitet, 
smak etcetera och ses som ett hjälpmedel för att individen ska bilda hens egen identitet. I 
likhet med Miranda (2013), North & Hargreaves (1999), Rentfrow et al. (2009) och Bogt et 
al. (2010) skriver Hesmondhalgh (2008) vilken betydelse musiken har för människor och 
deras sociala identitet. Genom musiken kan individen uttrycka sig och göra anspråk på hens 
egen identitet och gruppidentitet. 
 



7 

2.2   Konsumtion 
 
Boden (2006) lyfter fram i sin kvalitativa studie om hur barn påverkas av musikstjärnor och 
idrottsstjärnor. Boden använder sig av begreppet ”tweenager” vilken hen definierar som 
barn mellan åldrarna sju till elva som är mer mediemedvetande och modemedvetna än andra 
barn i dem åldrarna. I denna studie använde Boden både kvalitativa intervjuer men även 
fokusgruppsintervjuer. Dessa fokusgruppsintervjuer utgjordes av barnens mammor där de 
pratade om problematiken kring shopping. Boden (2006) skriver att olika märken samt 
klädstilar influerar tonåringars smak av kläder. I en av hens intervjuer berättar respondenten 
klart och tydligt att han klär sig precis som musikstjärnan Eminem. Barnet berättar att 
Eminem brukar ha på sig kläder större än honom och en kedja runt halsen som hänger ner, 
just därav väljer barnet att klä sig likadant då det är hans idol. I Bodens (2006) studie 
framgår det att både musikstjärnor och idrottsstjärnor har en stor påverkan på barns 
klädstilar. Vidare lyfter Boden (2006) fram att musikstjärnor kan forma och influera barnens 
klädstilar på ett mer direkt sätt, det handlar om egna klädmärken. När musikstjärnor lanserar 
egna klädmärken i barnmarknaden tenderar barnen att köpa kläderna som musikstjärnan har 
producerat eftersom barnen vill efterlikna deras idoler. Musikartister har ett stort inflytande 
på barn och deras konsumtion av kläder. Boden (2006) menar att barnens konsumtion av 
kläder kan identifiera dem. Genom att ha en viss typ av klädsel kan barnen identifiera olika 
typer av musikstjärnor. Detta exemplifierar Boden genom att intervjua en tjej som kan skilja 
åt två popstjärnor genom deras val av kläder. Vidare lyfter Boden upp att val av färg, 
passform och exponering av bar hud kan hjälp barnen att identifiera sig samt andra barn. 
  
I studien lyfter Boden (2006) fram att barn använder deras fantasier för att efterlikna deras 
idoler. Det spelar ingen roll om det inte finns några butiker där barnen bor utan på något sätt 
lyckas barnen att klä sig och efterlikna deras idoler. I Bodens fokusgruppsintervjuer 
framkommer det att barnens mammor är väldigt oroliga över deras barn då popstjärnor har 
ett väldigt stort inflytande. Detta inflytande skrämmer mammorna eftersom barnen sminkar 
sig, klär sig och beter sig som deras idoler. Barnen prioriterar kläder som syns och oftast är 
dessa kläder av högt märke och väldigt dyra. Detta kan resultera i problem då alla föräldrar 
inte har ekonomin för att köpa extremt dyra kläder till barnen. Bodens (2006) 
sammanfattning av studien handlar om att musikstjärnor kan forma barns identiteter då barn 
konsumerar kläderna som deras idoler har på sig. Vidare leder detta till att barnen kan se 
vilken typ av person andra barn är genom deras klädstil. Detta är även något Brown (2008) 
tar upp i sin studie. Brown lyfter fram att vi lever i en digitaliserad värld där teknologin har 
blivit allt billigare. Detta har resulterat att nästan alla människor har en teknisk apparat som 
exempelvis MP3-spelare. Den lätta tillgången till musik har resulterat i att barn idoliserar 
musikartister och köper specifika kläder på grund av musikartisternas påverkan. 
  
Vidare skriver Brown (2008) i sin studie att unga människor har en stor tillgång till musik på 
grund av att teknologin, det räcker med en mobiltelefon för att lyssna på musik. Brown 
lyfter fram att media har stor inverkan på både vuxna och barn gällande shopping. 
Möjligheten att kunna ladda ner musik eller lyssna via CD skivor har lett till att 
konsumenterna påverkas. Det är både människan i sig och varorna hen köper som påverkas 
genom musiken. De olika musikgenrer som finns tenderar att påverka människan till att 
köpa specifika varor. Resultatet av att lyssna på musik dagligen handlar om att varor 
standardiseras menar Brown (2008). Detta kan kopplas till Bodens (2006) forskning där en 
av intervjupersonerna endast ville ha Nike kläder eftersom det var standard i hans vänkrets. 
Detta kan kopplas till Bourdieus teori om det kulturella kapitalet som handlar om symboler. 
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Brown (2008) hävdar att musiken har blivit en social kontroll som kan påverka och vägleda 
konsumenters typ av kläder. Brown sammanfattar sin studie genom att lyfta fram ungdomars 
sårbarhet som påverkar marknaden. Och musikens påverkan på konsumenter. Musiken har 
en förmåga att upptäcka mönster hos konsumenter vilket ger musiken övertaget. Detta 
övertag leder till att musiken kan påverka konsumenten men även marknaden.  
 
Badaoui et al. (2012) lyfter fram i sin kvantitativa konsumtionsbeteendet hos unga vuxna. 
Studien genomfördes med hjälp av 1063 respondenter i åldrarna 15–35. I studien kom 
Badaoui et al. (2012) fram till att medias roll och musikens roll har en påverkan på unga 
vuxna konsumentbeteende. Detta kan både kopplas till Browns (2008) och Bodens (2006) 
studie som handlar om musikartisters påverkan på konsumtionen av kläder. Alla tre studier 
visar att media och musik har en stor roll gällande val av kläder hos unga, ungdomar samt 
unga vuxna. 
 
I studien lyfter Badaoui et al. (2012) begreppet ”adolescence” vilket betyder övergången 
från barn till vuxen. Det rör sig om åldrarna 11 till 18. I dessa åldrar är det viktigt för de 
unga vuxna att hitta sin identitet för att därefter kunna ansluta till en vänkrets. En viktig 
faktor för att hitta en vänkrets handlar om klädstilen. Genom att köpa märkeskläder kan de 
unga vuxna bilda och uttrycka en viss typ av identitet. De unga vuxna väljer själv hur de vill 
att identiteten ska uttryckas, men det grundas på val av kläder. Kläderna hjälper till de unga 
vuxna att komma i kontakt med andra som har likadan stil. De unga vuxna behöver välja 
vilken väg de ska ta för att bilda deras sociala identitet. När de unga vuxna befinner sig i en 
vänkrets gäller det att handla utifrån vänkretsens normer och värderingar, det gäller således 
att anpassa sig. 
 
Badaoui et al. (2012) lyfter fram olika musikgenrer och deras klädstilar. Olika musikgenrer 
kännetecknas genom bland annat av klädstilen. När det gäller Hiphop kännetecknas det av 
märken som Nike, Adidas och Levi`s. När det gäller Gothic är det märken som Van`s och 
Doc Marten`s som kännetecknar det. Musiken spelar således en essentiell roll i de unga 
vuxnas liv. Studien är från 2012, därför är det viktigt att ha i åtanke att nya märken 
tillkommer vilket kännetecknar olika musikstilar. Detta kan som tidigare nämnt kopplas till 
både Brown (2008) och Boden (2006) studie eftersom alla tre studier lyfter fram musikens 
påverkan på unga vuxnas val av kläder. Det som skiljer artiklarna åt handlar om att Badaoui 
et al. (2012) tar upp vänkretsar. Studien visar att det är viktigt för de unga vuxna att ha de 
kläder som vänkretsen har för att fortsätta i vänkretsen. Det är inte bara vänkretsen som 
påverkar klädstilen utan även idoler. Unga vuxna vill efterlikna deras musikidoler, och om 
dessa musikidoler klär sig på ett visst sätt vill de unga vuxna göra likadant. Detta kan tänkas 
kopplas till makt och hierarki.  
  
Sammanfattningsvist skriver Badaoui et al. (2012) att det finns en relation mellan 
konsumtion, media och gruppidentitet. Media och musik är två faktorer som spelar 
essentiella roller i uppbyggnaden av en social identitet. Musikartister har en ännu större 
påverkan på unga vuxna när de marknadsför deras egna märken eftersom de unga vuxna 
känner ett behov av att köpa deras kläder för att passa in i en specifik vänkrets.  
 
Nuttall (2008) lyfter fram i sin studie hur musiken påverkar unga vuxna i det sociala livet 
och konsumtionen. Precis som Badaoui et al. (2012) riktar Nuttall fokus på ”adolescent” 
vilket är stadiet mellan barn och vuxen. I Nuttalls studie intervjuas tio personer som Nuttall 
anser vara experter inom musiken. Dessa intervjupersoner hjälpte Nuttall att få tillgång till 
material då Nuttall ansåg att hen är alldeles för gammal. Intervjupersonerna anses vara 
expert på grund av deras ålder och position i vänskapsgruppen. I Nuttall (2008) studie 
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framgår viktiga resultat om musikens roll hos de unga vuxna. I liknelse med Boden (2006), 
Brown (2008) och Badaoui et al. (2012) kan ungdomar genom musiken bilda och uttrycka 
deras identitet och kvarhålla deras plats i vänskapsgruppen. Musikens spelar således en 
essentiell roll i ungdomarnas bildning av identitet samt vänskapsgrupp. I studien påvisar 
Nuttall att tjejer klädde sig som deras idoler inom musiken för att efterlikna de medan 
pojkarna pratade som deras favoritartister för att känna en tillhörighet. Detta skiljer studien 
från Boden (2006), Brown (2008) och Badaoui et al. (2012) eftersom de inte tog upp dessa 
aspekter. 
  
Nuttall (2008) visar i sin studie att pojkar lyssnar på musik för att kvarhålla deras plats i 
vänskapsgruppen. I vänskapsgrupp var det väldigt uppenbart att pojkarna delade 
musikkunskap med varan för att kvarhålla deras plats. Musiken används för att se cool ut, 
bilda band eller göra ett uttalande. De unga vuxna använde vänner för att informeras om 
vilken musik som skulle lyssnas på. En annan aspekt som skiljer denna studie åt handlar om 
att Nuttall tar upp musikens betydelse för familjen, musiken hjälper familjen att knyta 
starkare band mellan familjemedlemmarna. Genom att förstå unga vuxnas musiksmak så 
förstår man deras konsumtion menar Nuttall. Alla fyra studier påvisar att musiken spelar en 
essentiell roll i de unga vuxnas liv. Musiken blir en viktig faktor för att de unga vuxna ska 
kunna hitta en vänskapsgrupp och bilda deras egen sociala identitet. Val av musik påverkar 
de unga väldigt mycket, det kan exempelvis påverka konsumtion, val av vänner och kläder. 
Musikmarknaden har således en stor roll i de unga vuxnas liv. 
 
Tanner et al. (2008) lyfter fram i sin kvantitativa studie korrelationen mellan livsstilen och 
musikpreferenser hos gymnasieelever i Toronto, Ontario. I studien har forskarna tillämpat 
Bourdieus olika typer av kapital för att få fram korrelationen mellan musik och livsstil. I 
studiens lyfter forskarna fram att musiksmaken påverkas av social stratifiering och kulturell 
stratifiering. Social stratifiering är ett begrepp inom sociologin och hänvisar till den 
hierarkiska strukturen i ett samhälle som delar upp människor i grupper, klasser eller någon 
annan form av strata. Enligt forskarna handlar musiksmaken om att individen ska etablera, 
underhålla och reproducera deras sociala status. Musik betraktas som ett känsligt mått på 
statusegenskaper och kulturella dispositioner. Detta syns väldigt tydligt hos unga människor 
eftersom dem är de främsta konsumenterna. I skolan finns det oftast en tävling om status där 
rank är väldigt betydelsefullt. För att få en hög status och rank är det viktigt att exempelvis 
konsumera det senaste som kommer ut. 
  
Vidare lyfter Tanner et al. (2012) i sin studie att unga präglas av deras erfarenheter. Det är 
således de ungas erfarenheter som exempelvis påverkas musiksmaken och konsumtionen. 
Ett exempel på det handlar om unga människor på 80-talet i Nordamerika, dem som gillade 
jazz var oftast gymnasieeliter. Ett annat exempel handlar om personer med högstatus som 
gillar klassisk musik och opera. Det finns således en korrelation mellan musiksmak och 
erfarenheter. Unga människor väljer att konsumera utifrån musiksmak vilket beror på deras 
erfarenheter. 
  
Detta kan kopplas till Brown (2008), Badaoui et al. (2012), Nuttall (2008) och Boden (2006) 
studier. En likhet med dessa studier är att musiksmaken påverkar de ungas val av 
konsumtion med det som skiljer de åt är att Tanner et al. (2012) påvisar i sin studie att detta 
beror på de ungas erfarenheter. Badaoui et al. (2012), Boden (2006), Brown (2008) och 
Nuttall (2008) tar inte upp erfarenheterna alls utan fokuserar endast på hur musiken påverkar 
de ungas konsumtion. De ungas erfarenheter kan tänkas vara en viktig faktor för att ta reda 
på hur unga människor tänker när de konsumerar.  
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2.3   Sammanfattning av tidigare forskning  

Den tidigare forskningen visar att musiken påverkar ungdomarnas konsumtion. Ungdomar 
tenderar att konsumera kläder som anses vara trendiga och populära. Den tidigare 
forskningen gällande konsumtion visar att musik och musikartister har ett stort inflytande 
hos ungdomarna och deras konsumtion. Konsumtionen spelar en essentiell roll i 
ungdomarnas vardag detta eftersom det påverkar ungdomarnas sociala identitet och 
vänkrets. 

Vidare visar tidigare forskning att ungdomar spenderar mycket tid för att lyssna på musik. 
Musiken har många funktioner i det sociala livet det kan exempelvis handla om 
identitetuppbyggnad och utvecklandet av ungdomskulturen. Ungdomar använder musiken 
och dess preferenser för att uttrycka sig samt bedöma andra människor efter musiksmak eller 
stil. Följaktligen har man normativa förväntningar på de man umgås med. Musikens används 
för att göra identitets påståenden och sätta normer och värderingar i vänskapsgruppen. Detta 
påverkar den sociala identiteten och de sociala relationerna. Musiken påverkar ungdomarnas 
sociala status, identitet, smak och konsumtion. 

2.4   Vårt bidrag till fältet och den tidigare forskningen 
 
Det som gör vår studie unikt är att vi tittar på hur ungdomars identitet, konsumtion och 
dynamiken inom vänkretsen påverkas av hiphopmusiken. Under studien har dessa tre 
faktorer studerats samtidigt i relation till hiphopmusiken. I den tidigare forskningen har vi 
inte lyckats hitta artiklar som berör dessa tre faktorer samtidigt: identitet, konsumtion samt 
dynamiken inom vänkretsen. 
 
Vår studie handlar om att ge en fördjupad förståelse för hur ungdomars identitet, 
konsumtion och vänskapskrets påverkas av hiphopmusiken. Som vi har nämnt ovan så har 
tidigare forskning gjorts inom området. Den tidigare forskningen har dock inte haft samma 
inriktning som vi har i vår studie. Den tidigare forskningen har riktat sin fokus på en specifik 
faktor i taget till skillnad från vår studie som behandlar alla tre ovannämnda faktorer 
samtidigt. Vi har förhoppningar att vår studie kommer att bidra med en fördjupad kunskap 
och en förståelse för hur hiphopmusiken påverkar ungdomars identitet, konsumtion samt 
vänkrets. Eftersom hiphopmusiken är en populär genre så anser vi att alla kommer kunna ta 
del av vårt arbete, det kan till exempel handla om fritidsgårdar, familjer, lärare med mera. 
Detta kan resultera i att dem som läser arbetet får en bättre förståelse och uppfattning för 
ungdomarnas identitet, konsumtion och vänkrets och hur det påverkas av hiphopmusiken. Vi 
anser att den tidigare forskningen är relevant för vår frågeställning då de behandlar liknande 
fenomen.  
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3   TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

I kommande avsnitt kommer vi att ge en redogörelse för vår valda teoretiska begreppsliga 
referensram som vår analysprocess grundar sig på. Vi har valt att använda oss av Anthony 
Giddens teori om modernitet och självidentitet samt Pierre Bourdieus teori om kapital och 
habitus. Först kommer en redogörelse av begreppen identitet, habitus och Bourdieus olika 
former av kapital, sedan kommer en redogörelse av våra valda teorier. Vi anser att dessa 
teorier är mest relevanta att arbeta med i relation till vårt insamlade datamaterial, vidare 
anser vi att det är mest adekvat för den hermeneutiska analysprocessen gentemot studiens 
frågeställningar: Hur påverkas ungdomars identitet och konsumtion av hiphop musiken? På 
vilket sätt uttrycker sig dynamiken inom vänkretsar som lyssnar på hiphopmusik?  

Anledningen till att vi har både Giddens och Bourdieu i vår teoretiska och begreppsliga 
referensram handlar om att Bourdieu erbjuder ett sätt att förstå dynamiken inom vänkretsen 
som en konsekvens av olika kapitalinnehav. En annan anledning till att vi valt att kombinera 
Bourdieu och Giddens handlar om att teorierna erbjuder ett sätt att förstå hur identitet och 
konsumtion hänger samman. Vi anser att de valda teorierna kan bidra med ytterligare 
kontext när vi väl presenterar studiens resultat då det kan tänkas sig fungera som ett slags 
redskap för att analysera resultatet. I kommande avsnitt kommer vi att förklara det valda 
teoretiska och begreppsliga referensramen som kommer att funka som ett verktyg och ge oss 
stöd i vår analysprocess av det insamlade datamaterialet. 
 

3.1   Identitet  
Giddens & Sutton (2014, s.105) menar att globaliseringen har bidragit till en ny form av 
individualism vilket innebär för människor att de aktivt konstruerar deras egna identiteter. 
Från att ens egna identitet styrdes av sociala normer har den genom individualismens 
uppkomst kommit att försvagas. Genom globaliseringen tvingas människor att leva mer 
öppet och på ett reflexivt sätt. Detta bidrar till att människor hela tiden måste anpassa sig 
och reagera efter den föränderliga miljön som de lever i. Alla våra val som vi gör i vardagen, 
stora som små, som exempelvis val av kläder är delar av en pågående process som innebär 
att människor skapar och omskapar sin identitet. De egenskaper som karaktäriserar en 
individs identitet är hens personlighet. Detta har att göra med vad hen upplever och vem hen 
är. Det som kännetecknar identiteten enligt Giddens & Sutton (2014, s.691) och som anses 
vara viktiga källor är etnicitet, nationalitet, klass, kön och sexuell läggning. Giddens & 
Sutton (2014, s.205) hävdar att identitet är något man gör och inte får det vill säga att 
identiteten inte är statiskt utan mänskliga identiteter är sociala och skapas i det sociala livet 
genom en pågående interaktionsprocess. Identiteten kan variera och anses vara delvis 
personliga, kollektiva och/eller sociala. Vidare lyfter Lindblom & Stier (2014, s.136–137) 
fram att under ungdomsåren förändras livssynen, upplevelserna och de ungas 
identitetsfrågor (vem är jag, var hör jag hemma). Unga identifierar sig med vänner, idoler 
samt olika livsstilar, dock är inte identiteten bara begränsad till denna period utan 
identitetsprocessen pågår under hela livet. 
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3.2   Habitus  
 
Våra handlingar är hela tiden kollektiva och sociala i sin karaktär. Alla individer vistas i 
olika miljöer vilket resulterar i att hen skapar flera olika sätt att förhålla sig till samt agera. 
Under vår livstid möter vi flera typer av sociala miljöer som är olika varann, på grund av 
detta formas vi på olika sätt. Vårt agerande förhåller sig till de olika erfarenheterna vi har. 
Det är då vi skapar ett habitus. Följaktligen är habitus erfarenheter som möjliggör att vi kan 
förhålla oss på ett naturligt sätt till olika sociala miljöer som vi stöter på. Somliga miljöer 
skapar mer habitus än andra. Våra levnadsförhållanden under vår uppväxt formar oss livet ut 
(Månson, 2015, s.406–407). Donald Broady som är sociolog tolkar begreppet habitus som 
ett system bestående av dispositioner, dessa dispositioner tillåter individen att tänka, handla 
samt orientera sig. Vidare innebär habitus att hur vi väljer att agera framöver påverkas av 
våra erfarenheter som vi tillförskaffat genom livet. Följaktligen är habitus både 
strukturerande och strukturerad. Habitus är ett resultat av våra skilda livsvillkor samtidigt 
som habitus formar och utgör vår ram för hur vi skall värdera och uppfatta andra ting och 
människor (Broady, 1991, s.225). Olika grupper i vårt samhälle tar hjälp av materiella ting 
som exempelvis kläder för att skapa en slags olikhet för de grupper man inte vill tillhöra och 
en likhet med de grupper man vill tillhöra i samhället (Lalander & Johansson, 2002, s.35). 
Costa & Murphy (2015, s. 4) lyfter fram att habitus är mer än införskaffade erfarenheter, 
habitus är således en komplex sociala process där individens beteende, sociala position och 
värderingar utvecklas. Broady (1998, s.3) hävdar att habitus är ett system av dispositioner 
som människor använder sig av för att handla, tänka och för att kunna orienterar sig i den 
sociala världen.  
 
Vidare lyfter Broady (1998, s.16) fram att Bourdieus teori om habitus grundar sig på den 
enkla tanken att vår habitus har formats av det liv vi levt hittills. Habitus styr våra praktiker 
och föreställningar vilket bidrar till att vår sociala värld återskapas eller i vissa fall 
förändras. Enligt Bourdieu så uppfattar människan den sociala världen genom 
konfigurationen och egenskaperna av habitus, det vill säga att individernas habitus bygger 
på beteenden, tidigare erfarenheter samt tidigare händelser. Jenkins (2002, s.74–75) menar 
att det sociala livet inte kan förstås så enkelt som en samling av individuella beteenden. De 
scheman som finns i vårt habitus är förkroppsligade i människan. Vidare menar författaren 
att habitus finns i aktörernas sociala praktiker, det kan exempelvis handla om den sociala 
interaktionen med andra och deras närmiljö. Det handlar om sättet vi gör saker, hur vi pratar, 
hur vi rör oss etcetera. 

3.3   Symboliskt kapital  
 
Enligt Bourdieu innefattar kapital symboliska och materiella tillgångar. Kapital ses om 
värden, resurser och tillgångar (Broady, 1998, s.3). En definition av symboliskt kapital 
handlar om det som erkännes av exempelvis omgivningen. Det symboliska kapitalet 
används av Bourdieu för att se förhållandena i vissa människor och institutioner. 
Följaktligen handlar det som igenkänns eller erkännes av omgivningen som exempelvis 
titlar, examina anseende, konstverk, aktning, prestige med mera. Detta erkännande vilar på 
omgivningens trosföreställningar och är således inte en individuell angelägenhet. Bourdieu 
använder begreppet symboliskt kapital som ett verktyg för att fånga upp det som erkännes, 
som tillerkännes värde och besitter förtroende. Ett exempel på symboliskt kapital kan vara 
en viss akademisk titel i universitetsvärlden dock förutsätter det att en marknad finns för 
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dessa tillgångar. Det handlar om att omgivningen ser ett värde i denna titel eller bedrift. 
Bourdieu menar att det symboliska har en relation å ena sidan mellan en institutions, 
individs eller omgivningens tillgångar och å andra sidan dispositioner hos omgivningen som 
värderar och uppfattar dessa tillgångar. För att det symboliska kapitalet ska kunna existera är 
den beroende av att det finns en enighet mellan ett system av dispositioner och objektiva 
strukturer (Broady, 1998, s.16).  Det symboliska kapitalet beskrivs av Broady (1991, s.169) i 
boken Sociologi och Epistemologi som ”ett kapital som erkännes”. Följaktligen är det 
symboliska kapitalet något som tillkännes värde och igenkännes värdefullt av andra grupper. 
Broady menar att det symboliska kapitalet är det mest grundläggande begrepp i Bourdieus 
sociologi. Broady skriver att det symboliska kapitalet används av Bourdieu då han vill 
förklara varför titlar eller liknande har högre prestige samt aktning än andra. Broadys 
tolkning av Bourdieu handlar om att dessa titlar, institutioner, examina med mera uppstår i 
gruppen och kommer inte från den enskilda individen (Broady 1991, s.179). Alltså existerar 
bara det symboliska kapitalet där en marknad existerar för den. Ett exempel på det kan 
handla om att en doktorsavhandling har ett stort värde i en storstad men mindre värde i en 
urbefolkning (Giddens, 2003, s.170). I vår kultur kan en Hugo Boss tröja symbolisera 
pengar och status, medans i andra kulturer har den inte liknande värde. 

3.4   Kulturellt kapital 
 
Enligt Bourdieu handlar det kulturella kapitalet om examina från universitet med högt 
anseende, att vara förtrogen med musiken och litteratur, samt inneha förmågan att kunna 
uttrycka sig kultiverad i både tal och skrift (Broady 1998, s.6). Skolan har en betydande roll 
för det kulturella kapitalet då det förknippas med finkultur, smak och att kunna uttrycka sig 
elegant. Det lyckas man genom exempelvis en högre utbildning (Bjurström, 1997, s.191). I 
det kulturella kapitalet skiljs strukturerna åt beroende på individens yrke. Ett exempel på det 
handlar om att lärares strukturer anses vara asymmetriska då det kulturella kapitalet 
dominerar medan det ekonomiska kapitalet dominerar hos företagschefer. Läraren är således 
beroende av det kulturella kapitalet då läraren är fattig på det ekonomiska kapitalet. I förmån 
till sitt kulturella kapital investerar lärarna mer i utbildning. De grupper som är rikast på 
kulturellt kapital tenderar att investera i kulturella utbildningar. Ett exempel på detta kan 
handla om att föräldrar investerar i sitt kulturella kapital då de vill att barnen ska få ta del av 
detta, det sker således en reproduktion vilket förstärker föräldrarnas kapital (Bourdieu, 1991, 
s.271–279). Vidare menar Bourdieu (1991, s.271–279) att individer med högt ekonomiskt 
samt kulturellt kapital har högre status än individer med lågt ekonomiskt samt kulturellt 
kapital. För att koppla detta till musikperspektiv har individer mer status när de har kunskap 
om musik, kan spela på olika instrument eller sjunga/rappa. Detta kan vara en tillgång som 
ger respekt och status (Lilliestam, 2006, s.178). I och med att det symboliska kapitalet har 
lagrats genom examina, lagar och skriftliga dokument har det kulturella kapitalet uppstått. 
Det kulturella kapitalet är det som dominerar Frankrike. Det form av kapital handlar således 
om de dominansförhållanden som existerar i samhället. Det kulturella kapitalet är alltså 
tillgångar som exempelvis en fin skolgång på ett universitet som anses vara högt ansett, en 
fin examen, mycket kunskap inom litteratur, musik eller konst. Enligt Broady (1991, s.175) 
skulle det kulturella kapitalet kunna översättas och heta bildningskapital. Alltså desto mer 
kultiverad individen är på olika plan som exempelvis litteratur, konst och utbildning, desto 
mer har hen av det kulturella kapitalet.  
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4   METOD 

I detta avsnitt gör vi en presentation av den hermeneutiska metodansatsen som vi har valt att 
använda till vår studie. Innan vi påbörjade vår studie har vi gjort olika ställningstaganden i 
valet av metod, urval och analys. Efter överväganden och ställningstaganden har vi kommit 
fram till det som vi tyckt och bedömt var mest lämplig för vår studie. Då vi i vår studie 
strävade efter att införskaffa oss en ökad kunskap samt en djupare förståelse för hur 
hiphopmusiken påverkar ungdomarnas identitet, konsumtion och dynamiken i vänkretsen 
föll valet självklart på den hermeneutiska metodansatsen. Anledningen att valet föll på 
hermeneutik handlar om att vi ville studera, analysera, tolka samt förstå och ta del av 
ungdomarnas självupplevda erfarenheter och detta genom ungdomarnas egen livsvärld och 
verklighet där förförståelsen är av stor betydelse. Semistrukturerade intervjuer har legat till 
grund för vårt arbete, detta har möjliggjort för oss att kunna införskaffa oss en djupare 
kunskap om hur ungdomarnas identitet, konsumtion och vänkretsar påverkas av 
hiphopmusiken. 
 
Under metodavsnittet kommer vi att lyfta fram våra ställningstaganden som vi gjort under 
studien gällande val av vår metod. Vi kommer även att presentera vårt tillvägagångssätt för 
uppsatsen. Under detta avsnitt kommer vi att presentera vår motivering av metodval, 
hermeneutiken och dess grundantaganden, förförståelse, urval, datainsamling, analys samt 
etiska överväganden. 

4.1   Motivering av metodval 
 
I denna studie ämnar vi att genom de valda frågeställningarna nå en mer djupgående 
förståelse om hur ungdomars identitet och konsumtion påverkas av hiphop musiken samt 
hur gruppdynamiken uttrycker sig i vänkretsar som lyssnar på hiphopmusik. I denna studie 
strävar vi efter den subjektiva upplevelsen hos ungdomarna och därför anser vi att den 
hermeneutiska metodansatsen är lämpligast för att få svar på våra frågeställningar. Identitet 
är något som skapas i människans livsvärld och därför behövs hermeneutiska studier för att 
förstå just identitet. Hermeneutik som metod är lämpligt för vår studie då denna metodansats 
gör det möjligt för oss att närma oss ungdomarnas upplevelser och deras livsvärld och på så 
sätt kan vi få en förståelse för de och hur deras livsvärld ser ut. Ödman (2007, s.25) menar 
att förståelsen är viktig för vår existens och den gör det möjligt för oss att både förstå vår 
egen men även andra människors livsvärld. Genom en ömsesidig dialog och genom 
intervjuer med ungdomarna hoppas vi kunna skapa en förståelse angående de subjektiva 
värderingar och de åsikter ungdomarna har gällande våra frågeställningar. Hermeneutik som 
metod har fokus på förståelse och tolkning och genom dessa kan vi nå ungdomarnas 
livsvärld och deras upplevelser. Vi vill påstå att den hermeneutiska tolkande 
analysprocessen kommer vara till hjälp samt möjliggöra att vi tillsammans kommer kunna 
införskaffa oss en djupare förståelse för att på så sätt besvara våra frågeställningar. 

4.2   Hermeneutikens grundantaganden 
 
Ödman (2007, s.35) menar att hermeneutik är en tolkningslära och att metodens 
förhållningssätt har sina ursprungliga rötter i filosofin. Självaste ordet hermeneutik har sina 
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rötter i det grekiska språket och ordet ”hermeneuein” och dess betydelse är just ”att tolka”. 
Kort menar författaren att hermeneutik handlar om att genom att tolka kan vi förstå. Inom 
den grekiska mytologin tror man att det var guden Hermes som medlade budskapen mellan 
gudarna och människorna för att på så sätt tolka och översätta så att människorna kunde ta 
del och förstå budskapen. I det gångna användes hermeneutik för att tolka texter samt bibeln 
och på det sättet förmedla budskapet om hur människor borde leva (Ödman, 2007, s.11–13). 
Hermeneutiken kan sägas genomsyras av två viktiga element och vilka även sätter sin prägel 
igenom hela metoden och dessa två är tolka och förstå. Detta innebär att om man ska förstå 
och införskaffa sig kunskap om världen samt ta reda på hur mening skapas behöver man i 
hermeneutiken tolka och förstå. För att vi ska kunna förstå över huvud taget måste vi tolka. 
Ordet förstå betyder ungefär ”att ställa sig framför någonting” ett exempel på det är att man 
står ansikte mot ansikte och genom att stå framför något framstår det man har framför sig 
tydligare. Ordet förstå skiljer sig från att gripa eller gripa tag i och är inte något motoriskt 
och detta innebär att vi kan skaffa oss ny kunskap som läggs uppe på det vi redan vet utan 
att det sker någon förändring. Heidegger menar att människans förståelse utgör en del av 
dennes existens vilket vi människor är i behov av för att vi ska kunna orientera oss i världen. 
Förståelse menar Heidegger fungerar som pusselbitar där vi genom delförklaringar strävar 
efter att få en förståelse för helheten (Ödman, 2007, s.24–25). Vidare menar Heidegger att 
tolkningen inte står i tjänst för förståelsen utan att de ständig samverkar, det vill säga de är i 
dialog och där språket spelar en stor roll. Detta innebär att människor tolkar för att förstå 
(Ödman, 2007, s26).  
 
Inom hermeneutiken är förförståelsen betydelsefull eftersom den behövs för att vi skall 
kunna förstå något och för att kunna orientera sig i världen. Förförståelsen består bland 
annat av tankar, kunskaper, upplevelser och erfarenheter. Gadamer hävdar att alla människor 
har en förståelsehorisont som hen kan förstå verkligheten genom. Följaktligen kan det vi bär 
med oss påverka vår uppfattning om sanningen. Sanningen kan se olika ut och ha olika 
innebörder på grund av det individen har med sig i bagaget. Vår förförståelse finns alltid i 
bakgrunden och vi påverkas alltid av den även om vi försöker vara neutrala/objektiva. 
Förförståelsen är således en del av oss. Förståelsehorisonten möjliggör och kan begränsa oss 
från att förstå. För att få nå en djupare förståelse och se ny mening behöver man se bortom 
sin egen förståelsehorisont och utmana det man redan vet (Ödman, 2007, s.102, 237) 
(Dahlberg et al. 2008, s.78–79, s.134–139). Verkligheten ser vi alltid från vår egen 
synvinkel, förförståelsen hjälper individen att nå förståelse.  
 
Hermeneutiken har en ontologisk utgångspunkt och menar på att individen är en del av 
livsvärlden hen studerar (Ödman, 2007, s.14). Med hjälp av vår förförståelse, som är bunden 
med människans existens och hens vara-i-världen, kan tolkning ske (Ödman, 2007, s.25). 
När vi inte kan tolka, som handlar om att tyda tecken, eller när vår förförståelse brister det är 
då vi tolkar för att förstå (Ödman, 2007, s.57–58). Vidare hävdar Gadamer att 
meningsskapande sker när individen pendlar mellan delar och helheten (Dahlberg et al. 
2007, s.76–78).  
  
Dialog förespråkas i hermeneutiken och är en väldigt viktig aspekt och speciellt när det 
pratas om dialogen mellan förståelse och förförståelse. Det ligger inte i hermeneutikens 
natur att tvinga sig på, utan metoden har en grundförutsättning för samtal/konversationer. 
Under våra intervjuer är det viktig att vi och intervjupersonen är subjekt, detta innebär att vi 
och intervjupersonen tillsammans strävar efter att nå en förståelse. Detta då vi förflyttar oss 
från vårat sätt att förstå, det vill säga vi tar ett steg och håller oss undan från vår förståelse 
(Ödman, 2007, s.27–28). 
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I vår studie har vi som avsikt att införskaffa och belysa hur ungdomars identitet, konsumtion 
samt vänkrets påverkas av hiphopmusiken. Det handlar om att alla samtal ska föras på lika 
villkor, det ska således leda till en ömsesidig förändring. Förhoppningsvist leder detta till en 
intersubjektiv förståelse (Ödman, 2007, s.14). Intersubjektivförståelse handlar om att båda 
parterna uppfattar saker och ting på samma sätt vilket resulterar i en gemensam förståelse 
(Ödman, 2007, s.57–58). Dialogen ses som en interaktion mellan individen som tolkar och 
det tolkande, detta avser texter samt fysiska möten. Intervjuer är ett exempel på fysiska 
möten som vi har använt oss av för att tolka fram subjektiva upplevelser hos 
intervjupersonen. Det bygger således på samspel för att kunna tolka fram subjektiva 
betydelser (Ödman, 2007, s.59). Vi har i våra intervjuer diskuterat frågorna med 
intervjupersonerna istället för att utfråga dem, då vi under intervjuerna strävade efter ett 
dialogiskt förhållningssätt. 
 
I den hermeneutiska ansatsen har den hermeneutiska spiralen en central roll. Den 
hermeneutiska spiralen ses som en viktig del när dialogen i tolkningsprocessen ska 
konkretiseras i förhållande mellan delar och helheten. För att frambringa en bild av hur 
helheten ser ut behöver man en förståelse för delarna. Vidare resulterar detta i att helheten 
förstås och det bidrar till en bättre förståelse för delarna (Ödman, 2007, s.100–101). Vidare 
hävdar Ödman (2007, s.107) att spiralen ses som en cirkulär process som inte har något slut. 
Den går hela tiden framåt då det ska leda till en bredare samt bättre förståelse om det 
studerande fenomenet. Förförståelsen är en viktig del för den hermeneutiska spiralen då vi 
ser delar som saknar förståelse. Förförståelsen utgör således en del av spiralen. 
Förförståelsen kommer att förändras under studiens gång, detta innebär att förförståelsen 
kan sägas vara dynamiskt. Det är av vikt att vi reflekterar över vår förförståelse gällande hur 
ungdomar påverkas av hiphopmusik. För att förstå hur vår förförståelse förändras under 
studiens gång kommer vi behöva reflektera för vår egen förförståelse under hela studien, för 
att på sätt se hur den kommer att sträcka sig. 

4.3   Förförståelse 
 
Vi har under hermeneutikens grundantaganden tagit upp förförståelsen och dess stora 
betydelse för oss människor som vi använder för att orientera oss. Förförståelsen är viktig 
för människans vara-i-världen och det är något som människan inte kan ställa sig utanför. I 
vår studie har vi varit måna om att inför varje tolkningsfas i tolkningsprocessen 
medvetandegöra vår förförståelse och detta har vi gjort genom att skriva ner den för att på 
sätt kunna hålla oss öppna för den information som vi mottagit under intervjuerna. Det 
öppna förhållningssättet och dialogen är såvida inte enbart viktiga under intervjuerna utan 
det är även viktigt att ha en dialog till det insamlade materialet. Vi kommer vidare i 
diskussionsdelen redogöra samt förtydliga vår förförståelse.  

4.4   Urval   
 
Vi har utgått ifrån studiens frågeställning och bakgrund när vi valde urval. Vi har valt att 
kombinera ett intensitetsurval och kriterieurval, eftersom vi anser att det är lämpligast för 
vår studie. Detta för att hjälpa oss att framställa riklig information om hur hiphopmusiken 
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påverkar ungdomars identitet, konsumtion samt dynamiken i vänkretsen och på så sätt kan 
vi förstå samt tolka det studerade fenomenenet med hjälp av den hermeneutiska ansatsen.  
 
Intensitetsurval betyder att ungdomarna innehar erfarenheter av hiphopmusiken och är 
beredda att dela sin kunskap med oss. I vår studie hade vi en del kriterium för att försäkra 
oss att studiens syfte skulle besvaras, vilket handlar om ungdomar i åldrarna 15–18 år som 
dagligen lyssnar på hiphopmusik. Intensitetsurval handlar om fall som ger oss insikt, ett 
starkt uttryck för vårt fenomen samt en djup kunskap. Vi ansåg att intensitetsurvalet var en 
fördel då ungdomar med en lång erfarenhet av musik kan bidra till en ömsesidig förståelse i 
vår dialogiska intervju (Patton, 2002, s.230, 234). Kriterieurvalet handlar om att 
intervjupersonerna uppfyller våra kriterier som är förbestämda, vilket är av vikt för vår 
studie (Patton, 2002, s.238). En styrka med kriterieurval handlar om möjligheten att kunna 
skapa överensstämmelse mellan studiens frågeställningar och därmed relevanta 
intervjupersoner för att kunna besvara på studiens syfte och frågeställningar.  
 
Vi använde oss av tre olika kriterier innan vi skulle intervjua ungdomarna. Det första 
kriteriet handlar om att ungdomarna skulle vara mellan 15–18 år gamla eftersom studien 
handlar om ungdomar. 13–14 åringar exkluderades från denna studie då de anses vara för 
unga. Enligt 1177 (2019) beräknas en ungdom vara mellan 13–18 år gammal. Det andra 
kriteriet handlar om att ungdomarna har lyssnat på hiphopmusik under en längre period 
eftersom vi ville ha en fördjupad kunskap om deras upplevelser. Det sista kriteriet handlar 
om att ungdomarna lyssnar på musik dagligen. På grund av våra kriterier gick vi runt och 
småpratade med ungdomarna för att lära känna dem. På så vis kunde vi ta reda på deras 
ålder, hur länge de lyssnat på musik samt om de lyssna på musik dagligen. 
 
Vi valde att mixa vårt urval för att få en bred variation, därav intervjuades etniska svenskar, 
tjejer och svenskar med en annan etnicitet eller bakgrund och detta för att få en variation på 
svaren om hur hiphopmusiken påverkar deras identitet, konsumtion och vänkrets. För att få 
tag på dessa intervjupersoner kontakta vi vår så kallade grindvakt som tidigare jobbat på 
dessa fritidsgårdar. Med grindvakt menar vi den person som har tillgång till fältet och 
hjälper oss att komma in i fältet. Vi skickade vårt missivbrev till vår grindvakt vilket 
skickades vidare till de berörda cheferna och på så sätt fick vi ett godkännande för att besöka 
fritidsgårdarna och kunde så vidare intervjua ungdomarna. I vårt urval har vi valt att blanda 
enskilda intervjuer med fokusgrupper. Anledningen till att vi valde fokusgrupper handlar om 
vårt intresse av att studera dynamiken i vänkretsen medan de individuella intervjuerna gav 
oss kunskap om individers motiv bakom val, tycke och smak.  
 
Fokusgrupp A bestod av sex deltagare där deltagarna visste vilka de övriga deltagarna var 
men tillhörde inte samma vänkrets. Fokusgrupp B bestod av fem deltagare där samtliga 
tillhörde samma vänkrets. Anledningen till att vi valde två fokusgrupper var för att se hur 
dynamiken skiljer sig åt grupperna emellan.  
 
Våra deltagare kommer från två områden i Västerås. Där ena området anses som det finare 
område medan det andra området ses som ett mindre bra område.  
 
 
Respondenter Kön  Antal Område 
IP1 Kille 1 Bra område 
IP2 Kille 1 Mindre bra område 
IP3 Kille 1 Bra område 
IP4 Kille 1 Mindre bra område 



18 

FA 2 tjejer / 4 killar 6 Bra område 
FB Tjejer 5 Mindre bra område 

 
De enskilda intervjuerna har delats upp där vi tagit två intervjuer vardera medan 
genomförandet av fokusgrupperna har gjorts av oss båda. Uppdelningen av intervjuerna 
gjordes på grund av att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma. Under 
fokusgruppintervjuerna turades vi om att ställa frågor och samtidigt anteckna viktiga 
iakttagelser eller gester som kom fram under intervjuerna. 
 
I vår studie valde vi att använda oss av två fokusgrupper då vi intresserade av att undersöka 
dynamiken i vänkretsen samt fyra individuella intervjuer. Fokusgrupperna omfattades av en 
grupp på fem respektive sex deltagare och tog cirka en timme att utföra. Anledningen till att 
vi valde fokusgrupp och inte gruppintervju var för att fokusgrupper brukar betona ett visst 
ämne eller tema som man fördjupar sig på medan gruppintervjuer täcker olika 
frågeställningar. Vi valde fokusgrupper eftersom vi ville se hur gruppmedlemmarna 
diskuterade en fråga då vi var ute efter samspelet i gruppen (Bryman, 2011, s.446). 
Personen/personerna som håller i fokusgruppen kallas oftast för moderator/moderatorer, 
hens syfte är att sköta intervjun utan att styra den för mycket (Bryman, 2011, s.448). I våra 
fokusgrupper ställde vi en fråga och lät gruppmedlemmarna diskutera. Den enda gången vi 
valde att styra fokusgruppen var när medlemmarna började prata om händelser i skolan som 
inte hade något att göra med det valda ämnet. 
 
 
4.5   Datainsamling 
 
Vi har i vår studie utgått från semistrukturerade intervjuer. I samtliga genomförda intervjuer 
har vi använt oss av våra mobiltelefoner för att spela in samtalen, detta efter att vi kommit 
överens med deltagarna. Vi har båda upplevt att det i vissa fall medfört till att vissa av 
deltagarna har varit lite nervösa till en början men inget som hindrat oss från att fullfölja 
våra intervjuer. Tillgång till fältet fick vi genom en så kallad grindvakt som tidigare har 
jobbat inom dessa två fritidsgårdar. All kontakt med de berörda cheferna sköttes genom vår 
grindvakt och det skickades även missivbrev för att förklara vårt syfte med studien vilket 
mottogs på ett bra sätt. Vidare gavs tips från cheferna om vilka tider som är mest passande 
för att hitta potentiella deltagare. 
 
I våra intervjuer valde vi att utgå ifrån semistruktuerade intervjuer då vi strävade efter 
uttömmande samt innehållsrika svar. Därav var semistruktuerarde intervjuer ett lämpligt val. 
Våra semistruktuererade intervjuer möjliggjorde detta på grund av dess flexibilitet samt 
utrymme. Denna intervjuform låter intervjupersonerna svara fritt på de ställda frågorna. 
Detta resulterade i att svaren från intervjupersonerna blev mer innehållsrika eftersom 
intervjupersonerna fick rum att reflektera över deras svar. Vår plikt som intervjuare handlar 
om att förbereda våra semistrukturerade intervjuer med teman som berörde vårt 
intresseområde som handlar om hur ungdomars identitet, konsumtion samt vänkretsen 
påverkas av hiphopmusik. Vid intervjutillfället berördes våra teman samt intervjufrågor. Det 
fanns även utrymme för våra följdfrågor då intervjuformen har en flexibilitet. Frågorna som 
ställdes under intervjun finns i bilaga B. Vi tänkte igenom frågorna som finns i vår 
intervjuguide väldigt noggrant eftersom frågornas funktion var att generera nödvändig samt 
relevant information för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  
 
Vi började intervjuerna med att presentera oss själva, studiens syfte samt informera 
deltagarna om de viktiga etiska principerna som gäller vid forskning. Vi gjorde vårt yttersta 



19 

för att inte påverka svaren som vi fick av deltagarna i intervjuerna. Det vill säga att vi gjort 
allt för att förhålla oss neutrala och undvika forskareffekten. Vi vill också klargöra att vi inte 
på något sätt har försökt eller haft någon intention att komma med eller göra någon som 
helst jämförelse mellan fritidsgårdarna. Som ovan nämnt har vi efter samtycke spelat in 
intervjuerna med våra mobiltelefoner för att senare transkribera dem. 
 
 
Genom datainsamlingen har vi jobbat för att ta till vara på empiri som är av vikt för studien. 
Det vill säga att vi har utnyttjat samtliga intervjuer som fullföljts för att på sätt strävat efter 
att införskaffa oss en djupare förståelse för ungdomarnas livsvärld. I intervjuerna har vi 
strävat efter att föra en ömsesidig dialog och för att nå fram till en förståelse (Binding & 
Tapp, 2008, s.121–122). Den genuina dialogen är av stor betydelse när man för öppna 
konversationer med intervjupersoner och ska leda till att man skapar en förståelse för det 
som sägs och det bidrar till en skapad förståelse för det studerade fenomenet. Det ligger 
således inte i metodens natur att tvinga sig på information och det är något vi har haft i 
beaktande under de samtliga intervjuerna.  
 
Vidare är grundtanken inom den hermeneutiska ansatsen att dialogen ska föras på lika 
villkor för att det ska leda till att det sker en ömsesidig förändring vilket i sin tur leder till en 
mer djupgående intersubjektiv förståelse Ödman (2007, s.13–14). Detta kallar Gadamer för 
horisontsamansmältning eftersom vi utmanar vår förförståelse och på så vis rör oss mot en 
ömsesidig horisont tillsammans med de intervjuade. På så sett kan vi förstå något från en 
annan synvinkel och uppnå en ömsesidig förståelse. Genom denna öppenhet kan en ny 
förståelse införskaffas (Dahlberg et al. 2007, s.78). Det som kännetecknar den genuina 
konversationen är när vi utmanar förförståelsen och på så sätt får vi kunskap av de 
intervjuade (Binding & Tapp, 2008, s.123). Den genuina dialogen har varit till stor hjälp för 
oss under intervjuerna för att ta del samt förstå ungdomarnas berättelse. Vi har även varit 
måna om att tygla vår förförståelse under intervjuerna och detta för att hålla oss öppna för 
nya tolkningar och nya data. Vidare har varje intervjuperson fått god tid för att svara på 
frågorna för att på så sätt gemensamt med ungdomarna komma fram till en gemensam 
förståelse. 
 
Under den större delen av studien har vi arbetat tillsammans och detta för att inte missa 
viktiga detaljer. Vi har under analysen bearbetat materialet enskilt för att därefter jämföra 
och gemensamt diskutera de teman som framkommit i materialet. Vi har under hela studien 
avsatt tid för att bolla tankar och hjälpa varandra när vi upplevt svårigheter med studien. Det 
kan sägas att det har varit en stor fördel med att vara två då man har pushat varandra och på 
så sätt ökat motivationen.   

4.6   Analys    
 
Analysen inom hermeneutik består av flera steg. De följande stegen är: inledande tolkning, 
fördjupad tolkning och slutgiltiga huvudtolkningen. 
  
Inledande tolkningen 
 
I den hermeneutiska spiralen befinner sig den inledande tolkningen på en lägre 
abstraktionsnivå. Vi läste igenom transkriptioner flera gånger för få att en översiktlig 
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förståelse av vår data. Detta har hjälp oss att utifrån materialet skapa olika teman. Vi har 
tematiserat resultatet av intervjuerna och valt ut de teman som var mest frekventa och som vi 
uppfattade att ungdomarna tyckte var betydelsefulla. Dessa teman är: hiphopmusikens 
påverkan på vänkretsen, identitetssökande, mode, relatera till texten, hiphopmusiken en del 
av livet och kunskap om hiphopmusiken i relation till vänkretsen.  
  
Fördjupade tolkningen 
 
I den fördjupade tolkningen har vi utgått från de tidigare teman som vi hittat för att hitta 
strukturer i transkriberingen samt dolda mönster. I den fördjupade tolkningen strävas det 
efter att se samband som har uppkommit mellan de olika delarna i materialet. Tolkningen 
kan framstå som mer framträdande i denna fas. För att nå en högre abstraktionsnivå tog vi 
hjälp av de valda teorierna. Det hjälpte oss att förstå vad dessa teman betydde för 
ungdomarna som intervjuades. I den fördjupade tolkningen strävade vi efter att läsa ”mellan 
raderna” för att hitta underliggande betydelser som vi inte förstod inledningsvist. Genom att 
jämföra de olika teman kunde vi hitta skillnader och likheter mellan dessa. Detta resulterade 
i fyra teman. De fyra är: hur vänkretsen använder hiphop som en begränsning för vilka 
identiteter medlemmar kan ta, hiphopmusikens betydelse för ungdomar, musikens bidrag till 
ungdomarnas konsumtion och kunskapens påverkan på gruppdynamiken inom vänkretsen.  
För att kunna nå en ökad förståelse och förklaring till fenomenet är det viktigt att 
tolkningarna lyfts upp till en högre abstraktionsnivå. Tolkning är aldrig slutgiltig vilket 
betyder att den kan omformuleras i evighet. Det finns varken ett slut eller början (Ödman, 
2007, s.103–107). 
  
Huvudtolkningen 
 
I den hermeneutiska spiralen skall huvudtolkningen vara på en högre abstraktionsnivå än 
tolkningarna innan. Den ska således föra samman alla tolkningar och bilda en ny helhet. 
Följaktligen skall huvudtolkningen utgöra en röd tråd som binder samman de teman som 
dykt upp i den fördjupade tolkningen samt den inledande tolkningen. Huvudtolkningen ska 
således ge en förklaring som tidigare tolkning och data tilldelats. Vi jämförde de olika 
fördjupade tolkningarna med varandra för att hitta skillnader, likheter och mönster för att se 
den röda tråden som knöt de och på så sätt besvara vår frågeställning. Längre fram i 
tolkningsprocessen jämförde vi tolkningarna för att kunna binda ihop delar till helheten och 
för att kunna tydliggöra strukturer och mönster. Teorierna kan ses som ett stöd under denna 
del av processen då de fungerar som en vägledare för hur vi ska behandla materialet 
(Dahlberg et al. 2008, s.281–285). Detta har inneburit att vi har blickat tillbaka till vårt 
material för att på så sätt ta kunna ta del av de tolkningar vi gjort och knyta ihop allt. I denna 
fas rörde vi oss mot tolkningsprocessens slut. Vidare har vi i tolkningsprocessens slut skapat 
en generell förklaring som utgått ifrån en slutgiltig huvudtolkning (Dahlberg et al. 2008, 
s.281–286).  

4.7   Etiska överväganden    
Denna studie utgick ifrån de fyra forskningsetiska principerna som existerar inom 
humanistiskt och samhällsvetenskaplig forskning. De grundläggande etiska frågorna rör 
anonymitet, integritet, frivillighet, konfidentialitet samt anonymitet för personer som deltar i 
forskning (Bryman, 2011, s.131). De forskningsetiska principerna är följande: 
samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet och konfidentialtetskravet. 
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Samtyckeskravet – Handlar om att deltagande personer i en undersökning får bestämma 
över hens egen medverkan genom att ge sitt samtycke för att medverka i studien. Om 
intervjupersonen/respondenten är minderårig behövs vårdnadshavarens godkännande 
(Bryman, 2011, s.132). Detta krav uppfylldes genom ett missivbrev. Intervjupersonerna läste 
vårt missivbrev och valde själva att anmäla sitt deltagande. Vid intervjutillfället ställde vi 
frågan igen om intervjupersonerna ville delta. Vi fick samtycke av samtliga intervjupersoner 
vid intervjutillfället. 
  
Nyttjandekravet – Betonar att den information som vi samlat in från intervjupersonerna 
endast ska användas för forskningsändamål och inget annat (Bryman, 2011, s.132). Detta 
krav uppfylldes då vi informerade samtliga intervjupersoner om att all information vi fått av 
dem kommer att användas till forskningens ändamål och inget annat. Den informationen vi 
fick från intervjupersonerna ämnas därmed endast till vårt examensarbete. 
  
Informationskravet – Handlar om att vi som forskare informerar de personer som är berörda 
av studien. Det handlar om att forskaren/forskarna berättar för intervjupersonerna att deras 
deltagande är helt frivilligt och de kan när som helst välja att hoppa om de så önskar. 
Intervjupersonerna ska även få information om undersökningens moment (Bryman, 2011, 
s.131). Detta krav uppfylldes då vi informerade våra intervjupersoner om studien och dess 
syfte samt att deras deltagande var helt frivilligt och de kunde avbryta om de så önskade. 
Intervjupersonerna informerades vid två tillfällen. Först skickade vi ett missivbrev till dem 
(Bilaga A) sedan informerade vi de igen precis innan intervjun början. 
  
Konfidentialtetskravet – Innebär att vi som forskaren ska behandla de uppgifter vi får av 
intervjupersonerna med största möjliga konfidentialitet. Det innebär att de personliga 
uppgifterna vi får skall förvaras på ett sätt där utomstående/obehöriga inte kan ta del av dem. 
(Bryman, 2011, s.132). De uppgifter vi fick förvarades på ett säkert ställe där inga 
utomstående/obehöriga kunde komma åt. Ljudupptagningarna av intervjuerna raderades 
direkt efter transkriberingen. Dokumentet med alla transkriberingar har förvarats i ett USB-
minne som förvarats i ett värdeskåp. Informationen om intervjupersonernas ålder, namn eller 
liknande finns varken med i vår uppsats eller transkribering. Intervjuerna har således 
anonymiserats, det är bara vi som förstår vem som har sagt vad och ingen annan. Detta 
informerades intervjupersonerna om genom missivbrev och precis innan intervjuns början.  
 
 

5   RESULTAT  

Vi kommer nedan att presentera resultatet av den genomförda studien i tre steg vilket är 
följande: inledande tolkning, fördjupad tolkning samt huvudtolkning. Detta avsnitt kommer 
inledningsvis att börja med en redogörelse av den inledande tolkningen som har som syfte 
att visa en helhetsbild av det insamlade materialet. Därefter redogör vi den fördjupade 
tolkningen som kommer att innehålla citat från ungdomarnas uttalande. Resultatet och 
tolkningarna från intervjuerna kommer att analyseras och fördjupas utifrån studiens valda 
teorier och de teoretiska begreppen samt utifrån den tidigare forskningen. Det tredje och 
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sista steget i resultatet är huvudtolkningen, i detta steg kommer vi att försöka ”knyta ihop 
säcken” genom att koppla ihop samtliga delar till en helhet. 
 
Våra intervjupersoner har anonymiserats i enlighet med konfidentialtetskravet, i 
fortsättningen av detta avsnitt kommer de att benämnas som IP 1, 2, 3 eller 4 vilket står för 
vilken intervjuperson det handlar om. Samma princip kommer att gälla intervjupersonerna 
som har deltagit i fokusgrupperna, dessa kommer att benämnas efter grupp A 1–5 och grupp 
B 1–6. Det innebär exempelvis att A1 betyder intervjuperson 1 i fokusgrupp A medan B3 
betyder intervjuperson 3 i fokusgrupp B. Vid tillfällen vi skriver ”samtliga intervjupersoner” 
hänvisar vi till samtliga intervjupersoner från fokusgrupperna samt de enskilda intervjuerna.  

5.1   Inledande tolkning 
 
I detta avsnitt kommer den inledande tolkningen att redogöras, vilket påbörjades när vi läste 
igenom våra transkriberingar av det insamlade datamaterialet. Materialet lästes igenom ett 
flertal gånger för att sedan få fram de teman som var förekommande i samtliga intervjuer. Vi 
markerade och skrev ner teman som var mest förekommande. Detta resulterade i sex 
översiktliga teman vilket är följande: musikens påverkan på vänkretsen, identitetssökande, 
mode och hiphopmusiken, relatera till texter, hiphopmusiken en del av livet och kunskap om 
hiphopmusiken i relation till vänkretsen. De olika teman som presenteras nedan blev 
strukturerade i en specifik ordning då vi ansåg att det utgjorde ett bra upplägg av det 
insamlade materialet, det vill säga studiens resultat.  

5.1.1   Hiphopmusikens påverkan på vänkretsen 
Samtliga intervjupersoner lyfte fram musikens roll och inflytande inom vänkretsen, vilket 
påverkade vänkretsens gruppdynamik. Genom att lyssna på liknande musik kan 
gemenskapen i vänkretsen stärkas, då det kan ge uppfattningen av att de delar liknande 
värderingar. Vilket kommer att analyseras mer ingående i den fördjupade tolkningen. 
Samtliga intervjupersoner nämner att varje gång de skulle lyssna på musik var det viktigt att 
den låten de lyssnade på kunde accepteras av alla vänner inom vänkretsen då det var viktigt 
att alla inom vänkretsen tyckte om låten. Det framkommer i det insamlade materialet att det 
inte var tillräckligt med att minoriteten inom en vänkrets tyckte om en viss låt, det behövde 
vara samtliga personer. Konsekvensen var annars att minoriteten som lyssnade på en viss låt 
blev utstötta av majoriteten inom vänkretsen och fick därmed mindre inflytande, minoriteten 
fick exempelvis inte styra och välja musik när de skulle umgås med varandra.  

5.1.2   Identitetssökande 
Samtliga intervjupersoner påpekar hur viktigt gemenskapen är och hur viktigt det är att man 
inom gruppen har gemensamma intressen. Detta för att kunna skapa en god gruppdynamik 
och för att förstärka gemenskapen i gruppen. Vidare tycker intervjupersonerna att deras 
enskilda identitet påverkas av deras musikidoler, vänner och omgivning. Detta kommer att 
belysas i avsnittet fördjupad tolkning.  
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5.1.3   Mode  
Samtliga intervjupersoner tyckte att hiphopmusiken hade påverkat deras klädstil på något 
sätt. Samtliga intervjupersoner hämtade inspiration från hiphopmusiken och valde att ta 
efter. Intervjupersonerna berättade att de kunde se kläder på olika musikvideos för att senare 
konsumera liknande kläder. En del av ungdomarna påverkades mer än andra men den 
gemensamma faktorn var att alla ungdomars konsumtion och val av kläder hade påverkats 
av hiphopmusiken. Samtliga intervjupersoner påstår att valet av kläder är ett sätt att kunna 
uttrycka sin identitet, därav spelar trenden som förekommer inom hiphopmusiken en 
betydande roll för ungdomarnas val av kläder. 

5.1.4   Relatera till texter 
Samtliga intervjupersoner berättade hur viktigt det var att kunna förstå texterna. Att kunna 
relatera till texterna ansågs vara viktigt och gemensamt för alla intervjupersonerna. 
Intervjupersonerna påstår i intervjuerna att det är av vikt att förstå texterna som förkommer i 
hiphopmusiken och tyckte att det var märkligt om de skulle lyssna på en låt som de inte 
kunde relatera till. Majoriteten av intervjupersonerna i både de individuella intervjuerna 
samt fokusgrupperna var väldigt kritiska till att lyssna på musik som de inte kunde relatera 
till, men det fanns undantag. Intervjupersonerna som hade undantag framhävde att de kunde 
lyssna på musik om ”flowet” och ”beatet” var bra och inbjudande. Dock var samtliga 
intervjupersoner kritiska gentemot rock, det var en musikstil som de absolut inte kunde 
lyssna på då de inte hade någon relation till den musikstilen. 
 

5.1.5   Hiphopmusiken en del av livet 
Det som kan ses som en gemensam nämnare och som samtliga intervjupersoner påstår är att 
hiphopmusiken har en stor betydelse för deras liv. Samtliga intervjupersoner har under 
intervjuerna uppgett att de mer eller mindre lyssnar i snitt tre-fyra timmar per dag. 
Hiphopmusiken anses vara ett sätt att hantera vardagen och de problem som dyker upp. 
Samtliga intervjupersoner uppgav att de var tvungna och lyssna på musik eftersom musiken 
var en del av dem. De kunde inte låta bli att lyssna på musik. Detta kan uppfattas som om 
intervjupersonerna är beroende av musik då det speglar deras personlighet och att musiken 
är av intervjupersonernas utsagor bland det viktigaste de har. 
 
 
 

5.1.6   Kunskap om hiphopmusiken i relation till vänskapskretsen 
Samtliga intervjupersoner berättade att den som har mest kunskap om hiphopmusik och kan 
rappa får per automatik mer makt. Intervjupersonerna berättade att personen som kunde 
sjunga, rappa eller hade kunskap om hiphopmusik blev automatiskt mer populär. Kunskapen 
om hiphopmusik spelar således en vital roll för intervjupersonerna då det förstärkte deras 
identitet, både individuellt och i vänkretsen.  
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5.2   Fördjupad tolkning 

I detta avsnitt har vi analyserat samt fördjupat tolkningarna utifrån de valda teorierna och de 
teoretiska begreppen samt den tidigare forskningen. Detta för att höja abstraktionsnivån som 
i sin tur kommer att bidra till en djupare mening till de temana i den inledande tolkningen. 
På detta sätt har vi införskaffat oss en djupare förståelse avseende vad dessa teman betyder 
för ungdomarna. Vidare kommer vi i detta avsnitt att försöka hitta de olika sambanden som 
uppkommer mellan de olika delarna i vårt material.    

5.2.1   Hur vänkretsen använder hiphopmusiken som en begränsning för vilka identiteter 
medlemmar kan ta 

Detta tema i vår första del av den fördjupade tolkningen härleder ur teman från den 
inledande tolkningen Musikens påverkan på vänkretsen och Identitetssökande. Detta 
grundar sig i det som ungdomarna lyfter fram som viktigt, vilket handlar om att identifiera 
sig med vänkretsen och musikstilen. Här betonas det att det är viktigt att samtliga inom 
vänkretsen delar samma musikpreferenser. I detta avsnitt kommer vikten av att ha samma 
musikpreferens att redogöras för.  
 
Samtliga intervjupersoner betonar vikten av att ha samma musikpreferens då det anses vara 
viktigt för vänkretsen. Att ha samma musikpreferens enar ungdomarna då det ger 
uppfattningen av att de delar samma värderingar inom vänkretsen. Det framkommer i 
samtliga intervjuer att det existerar en stark gemenskap vilket kan tänkas bland annat för att 
de delar liknande värderingar, vilket uttrycker sig i form av samma musikpreferens. Det kan 
sägas att musikidentiteten och vänkretsen verkade genomgående vara en mycket viktig 
aspekt för intervjupersonerna. Detta märks utifrån de svar vi fått från intervjupersonerna. 
Dessa ungdomar anser att det är viktigt att medlemmar i vänkretsen begränsar sig till en vis 
genre och som för samtliga deltagare anses vara hiphopmusiken. 
 
Musikpreferensens för vänkretsens betydelse finner man i många uttalanden under 
intervjuerna och vi kommer att lyfta fram en del av det som ungdomarna tycker är av vikt 
för att deras gemenskap ska fungera.  
 
A1: Det som gäller för oss i vår gemenskap är hiphopmusik det finns inte plats för låt säga 
rockmusik alltså det går emot vår grupp att lyssna på sånt musik som man inte fattar något.  
A2: (skrattar) ska man lyssna på musik som inte har något med oss att göra jag vill inte titta 
på folk som kastar med håret och som bara skriker. Det är inget jag kan identifiera mig 
med.  
A4: Jag tycker samma och denna musik så att säga passar inte in i vårt umgänge.  
A3: Om någon skulle alltså om någon i vår grupp skulle lyssna på rock då skulle vi kicka ut 
den eller inte vara med den personen.  
A2: Svär på gud det sheytan musik (satanisk musik, tillägg från oss för att förtydliga) vem 
vill lyssna på det och jag hade slängt ut från fönstret den som lyssnar på rock. 
 
Här framgår det klart och tydligt att den gemensamma musikpreferensen som 
intervjupersonerna A1, A2, A3 och A4 identifierar sig med har är en stor betydelse för att 
vänkretsen ska vara enad och för att gruppdynamiken skall va densamma. Här kan det tolkas 
att ungdomarna är starkt påverkade av musikidoler och vänner liksom den musikaliska 
stilen. A2 betonar starkt hur viktigt det är för vänkretsen att man förhåller sig till den 
existerande gruppdynamiken. På grund av detta lyssnar inte A1, A2, A3 och A4 på annan 
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musik än hiphop, de vill bibehålla en intakt grupp. Intervjupersonerna ställer sig kritiskt mot 
annan musikstil, framförallt rock då dem inte kan relatera till det. 
 
IP1 påpekar vikten av att man delar musikpreferenser med sin vänkrets det är ett sätt att 
behålla gemenskapen. IP1 menar att musiken är den som förstärker gemenskapen i hans 
vänskapskrets och det är ett sätt att visa vilka de är. Därav lyssnar IP1 på liknande musik 
som hens vänkrets. Detta är ett sätt att anpassa sig till den rådande gruppdynamiken. IP1 
berättar: 
 
IP1: När gänget samlas så sitter vi hemma, på gården eller hänger ute i centan (centrum, 
tillägg från oss för att förtydliga) och lyssnar på våra favoritlåtar och de som vi diggar mest 
är Dree Low och Z.E. Men vi accepterar varandras musik även om vi ser upp till den som 
har mest vad ska man säga kunskap om musik. I vårt gäng har vi inte folk som lyssnar på 
annat musik förstår du. Vi lyssnar mest på hiphopmusik och så klart rap när vi är 
tillsammans vi vill hålla ihop gänget. Det är bra låtar de handlar om orten och vi är en del 
av orten (skrattar). 
 
Av ovanstående citat att tolka så samlas IP1 och hans vänkrets för att lyssna på musik, ett 
sätt för att göra ett utbytte av olika musiklåtar och på så sätt bibehålla deras relationer. Han 
upplever att det är musiken som skapar samhörighet och som stärker vänkretsens band. 
Vidare uttrycker han hur viktigt det är att vänkretsen delar gemensamma värderingar och att 
man inom vänkretsen accepterar varandras låtar och det är viktigt att visa att man är en del 
av ”orten”. Följaktligen lyssnar han på musik som han kan relatera till och inget annat. 
 
IP3 menar så klart att det är viktigt att man delar liknande musikstil med de man umgås med 
och påpekar vikten av att inte stick ut då det innebär att gruppdynamiken förändras och 
risken finns att personen som lyssnar på annat riskerar att uteslutas från vänkretsen. IP3 
berättar: 
 
IP3: Just mina vänner som jag är tight med är alla fans av hiphop och rap. Jag skulle inte 
kunna vara en del av gruppen om jag kommer och börjar lyssna på Samir och Viktor. Jag 
skulle lätt mobbas för jag visar då att jag inte är en av de (skrattar). Men vi gillar samma 
musik och för det mesta samma låtar så det är skönt att chilla tillsammans med killarna. 
Hade jag lyssnat på annat då skulle jag kanske vara med kompisar som har samma 
musiksmak. 
 
Av citatet att tolka uttrycker IP3 hur viktigt det är att man som en medlem i en grupp 
förhåller sig till och delar samma musikstil, detta för att det inte ska resulterar i att man 
mobbas. Det blir tydligt att medlemmarna inom vänkretsen lägger tyngd på att individen 
identifierar sig med musikstilen för att på så sätt vissa sitt medlemskap i gruppen.  
IP3 betonar att om hen skulle lyssna på exempelvis Samir och Viktor så hade hen sökt sig 
till andra personer med liknande musikstil annars hade hen lätt kunna bli mobbad i 
vänskapskretsen. 
 
Intervjupersonerna i fokusgrupp B lyfter upp vänkretsens påverkan på deras musikstil och 
påstår att de är medvetna om att de påverkas av deras vänner i valet av musik Vidare berättar 
fokusgrupp B om deras synpunkter på annan musikstil: 
  
B2: Jag var till en början öppen för all musik men med tiden när jag började umgås med 
kompisar så så var det att de flesta lyssnade på hiphopmusik jag vet inte jag påverkades av 
det och nu det är hiphop som gäller. 
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B5: För mig har det alltid varit rap min bror lyssnade alltid på rap och mina kompisar som 
jag hänger med började ta efter. Jag kan inte lyssna på rock förstår du det går inte. 
B1: Så klart att jag har, att kompisar har påverkat mig och jag ser mig som en del av 
gruppen jag umgås med. Det är töntigt att lyssna på Justin Bieber (skrattar) 
B4: (Skrattar med B1) 
B3: Man blir som man umgås och det är naturligt att vi i vårt umgänge delar samma 
musikstil och man påverkas av varandra. 
 
Samtliga intervjupersoner i fokusgrupp B är medvetna om att de påverkas av vänner, syskon 
och de olika artisternas musikaliska stil. De menar att det är viktigt att man i deras 
gemensamma vänkrets lyssnar på och delar samma musikaliska stil. Allt annan musik 
bortsett från hiphopmusiken anses vara töntigt att lyssna på. Detta betyder således att det är 
viktigt att man identifierar sig med rätt musikstil och att man undviker andra musikstilar när 
man umgås med varandra för gemenskapens bästa och för att bibehålla gruppdynamiken 
samt vänkretsen intakt. 
 
Utifrån resultatet och de påståenden som gjorts av de ovannämnda intervjupersonerna kan 
dessa kopplas till Giddens teori om identitet. Giddens menar att globaliseringen har bidragit 
till att människor har rört sig mot en ny form av individualism där människor ständigt 
konstruerar och omkonstruerar den egna identiteten med vilket han menar är en pågående 
process som varar livet ut. Vidare menar Giddens att vi är mer reflexiva i våra val och sätt 
att leva, vilket innebär att människor ständigt förenar sig med den miljön som de befinner 
sig eller lever i. Detta är något som vi ser i de mönster som ungdomarna uppvisar det vill 
säga att de ständigt anpassar sig efter sin omgivning och i detta fall deras vänkrets och 
rådande värderingar och normer däri. Precis som Giddens skriver så är identiteter inte fasta 
utan att de är sociala och skapas genom interaktionsprocessen emellan individer. Detta kan 
likställas med ungdomarnas identitet som anses vara till en del personlig och till en del 
kollektiva. Likaså påpekar Lindblom och Stier (2014) att unga människor har en tendens att 
identifiera sig med så väl vänner som idoler men även olika livsstilar. Ovanstående resultat 
återspeglar Boden (2006), Brown (2008) och Badaoui et al (2012) och det de lyfter fram i 
sina studier. Författarna betonar att genom musiken kan ungdomar bilda och ge uttryck för 
sin identitet och på så sätt kvarhålla sin plats i vänkretsen. Därav att identiteten har en 
essentiell roll för ungdomarna i deras identitetsskapande och gruppdynamik. Vidare lyfter 
Miranada (2013) upp att musikpreferenser använd för att få en uppfattning om en individs 
personlighet. Detta resulterar i att ungdomar med liknande musikpreferenser använder 
musiken för att skapa och utveckla en gruppidentitet. Genom att skapa en vänkrets med 
specifika normer för att gruppen ska särskiljas från andra grupper i samhället. 

5.2.2   Musikens bidrag till ungdomarnas konsumtion  
Detta tema härleder från den inledande tolkningens tema Mode. Samtliga intervjupersoner 
har lyft upp detta tema och de är överens om att modet påverkas av musiksmaken på olika 
nivåer. Somliga påverkas mer än andra. 
 
Majoriteten av intervjupersonerna betonar hur viktigt det är att ha en klädstil som matchar 
musiksmaken. Ungdomarna berättade hur viktigt det är att matcha märkeskläder efter den 
musik man lyssnar på, i detta fall handlar det om hiphopmusiken. Deltagarna ansåg att det 
var viktigt med att följa trenden inom hiphopmusiken. Ungdomarna var väldigt obekväma 
med att konsumera kläder som inte följde trenden, de berättade att kläder från HM inte var 
deras alternativ. Kläderna har således blivit en symbol för vem personen är och vad hen 
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lyssnar på. En annan viktig faktor som ungdomarna lyfter upp är kunskapen om musik. 
Samtliga intervjupersoner berättade att desto mer du kan om musik, desto mer makt får du 
inom vänkretsen och du blir mer populär inom vänkretsen. Kunskapen om musik spelar 
således en vital roll i vänskapsgruppen. Fokusgrupp B berättar om hur deras klädstil har 
påverkats: 
 
B5: Asså jag kan se Cherrie eller Imenella ha på sig något snyggt då vill jag ha likadana 
kläder som henne 
B4: Mm jag håller med, det är klart asså min klädstil har påverkats av musiken men inte 
lika mycket som killarna. Alla killar har påverkats man ser dem i Hugo Boss, Armani, 
Versace o alla dem märkena de helt sjukt 
B1: Aa walla killarna är sjukt påverkade och de säger nej 
B2: Asså killarna påverkas mest men vi påverkas lite också. Om ja skulle typ se Imenella 
med en skitfin tröja då de klart jag hade velat haft den 
B3: Mm, håller med faktiskt. Ja kan också köpa kläder efter mina idoler 
B5: Aa exakt, dem har ju fina kläder på sig då de klart att jag också vill ha. Men de 
fortfarande killar som påverkas mest av det 
B2: Mm, men kläderna är en del av mig jag tror tjejerna håller med 
B1: Aa 
B3: Mm 
B4: Håller med 
B5: Samma för mig 
 
Av citatet ovan kan det tolkas som om fokusgrupp B tycker att dem påverkas av musik men 
i mindre utsträckning än killarna. De hävdar att det är killarnas konsumtion som påverkas 
mest av hiphopmusiken men de berättar även att de också gör det. Fokusgrupp B betonar att 
deras kläder blir en del av de och berättar vem de är som människor.  
 
IP 1 berättar om hur hens klädstil har påverkats av hiphopmusiken. Samtidigt betonar hen att 
även om viljan finns att fullt ut följa trenden inom hiphopmusiken så uppstår det 
ekonomiska problem. Oftast är dessa kläder väldigt dyra då det är av högt märke, IP1 
berättar: 
 
IP1: även om jag inte har samma kläder som artister så brukar det vara andra i gänget som 
gärna köper samma kläder men du förstår det är dyra kläder och man har inte råd. En jacka 
kan kosta 20 lax liksom var ska jag få de pengarna ifrån. Men det finns killar som köper, 
han som vi ser upp till gillar att köpa fina kläder men är inte lätt när man inte har de 
pengarna förstår du. Kläderna blir typ en symbol på vem som har mest och vem som inte 
har 
 
I IP1 citat kan vi se att hen påverkas av hiphopmusiken speciellt när det kommer till mode. 
Hen berättar att kläderna har blivit som symboler där den person med mest märkeskläder får 
mer makt och de andra ser upp till den personen. För honom har det varit svårt för han har 
inte pengarna att lägga ”20 lax” på en jacka.  
 
Detta framförs ytterligare av IP2. Hen berättar vilken påverkan hiphopmusiken har haft på 
klädstilen. IP2 berättar: 
 
IP2: jag tror att det ändra som förändrats är min klädstil tycker jag inget annat inget 
beteende har alltid varit samma jag har inte ändrat det är bara min klädstil så jag har den 
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här tröjan aboo den är fet jag kan kolla på den i typ Johnells, jag kan köpa den det är så 
där. Ja tycker deras stil är fet, de klart att ja köper likadant då. De blir en del av mig också 
 
IP2 citat kan tolkas som om att hens stil har förändrats med musiken men inte hens 
beteende. Hen berättar att hen kan se en ”fet” tröja och köpa den för det är snygg. Hens 
konsumtion blir en del av vem hen är som människa, det kan tolkas som om att 
konsumtionen blir del av hens identitet. Alltså har hiphopmusiken förändrat IP2 konsumtion 
av kläder. Till skillnad från IP1 har IP2 mer ekonomiska resurser för att kunna konsumera 
samt hänga med i hiphoptrenden. 
 
Citaten ovan av IP1, IP2 och fokusgrupp B kan kopplas till Bourdieus symboliska kapital 
eftersom IP1, IP2 och fokusgrupp B lyfter fram mode. Vår tolkning av intervjupersonernas 
uttalande handlar om att kläder har ett symboliskt värde i vänkretsen, vi tolkar detta att den 
person som har bäst märkeskläder tillkännages också värde av hens vänskapsgrupp. Alltså 
spelar modet en essentiell roll i ungdomarnas vänkrets. Det symboliska kapitalet handlar om 
det som igenkänns eller erkännes av omgivning, i vårt fall handlar det om vänkretsen. Det 
handlar således om prestige. Den person som klär sig bäst efter hiphopmusiken tillkännages 
värde av hens omgivning, detta vilar således på omgivningens trosföreställningar och är 
ingen individuell angelägenhet. Detta är således något kollektivt. För att ungdomarna ska 
kunna tillerkännas värde krävs det en marknad. När umgänget ser ett värde i exempelvis 
kläder så kan det ges ett värde och ett förtroende. För att det symboliska kapitalet ska kunna 
existera är den beroende av att det finns en enighet mellan ett system av dispositioner och 
objektiva strukturer. IP1 berättar att de ser upp till den personen med de dyraste kläderna. 
Alltså erkännes dyra kläder av vänkretsen. Inom hiphopmusiken anses klädesplagg ha ett 
värde på grund av de är populära. Därav att omgivningen erkänner trenden inom 
hiphopmusiken. Kläderna ses således som symboler. Bourdieu använder begreppet 
symboliskt kapital som ett verktyg för att fånga upp det som erkännes, som tillerkännes 
värde och besitter förtroende.  
 

5.2.3   Hiphopmusikens betydelse för ungdomar  
Denna rubrik är en totalisering av Relatera till texter och Musiken en del av livet. Samtliga 
intervjupersoner som vi intervjuat betonar vilken plats musiken tar i deras liv. De berättar att 
utan musiken så vet de inte vad de hade gjort då musiken hjälper i livet och är den del av 
dem. Detta visas i citaten nedan utifrån intervjupersonernas uttalanden. Intervjupersonerna 
berättade att de lyssnar på musik dagligen. De berättade att de kunde lyssna på musik i 
skolan, på rasten, hemma, på fritiden, i duschen med mera. Vart de än gick lyssnade de på 
musik, det var en del av deras personlighet. Intervjupersonerna lyfte även fram hur viktigt 
det var att kunna relatera till musiken som de lyssnade på, annars ansåg intervjupersonerna 
att det var skumt. Anledningen till att intervjupersonerna inte lyssnade på annan musikstil 
handlade om att det inte gick att relatera till den. De tyckte inte att det var någon vits med att 
lyssna på något som de inte kunde relatera till. Både relaterandet och musikens del av 
intervjupersonernas liv finns i flera av intervjupersoners uttalanden. IP3, IP4 och fokusgrupp 
B berättar om musikens del i deras liv och hur de relaterar till musiken. Här nedan kommer 
citat från IP3, IP4 och fokusgrupp B som handlar om musikens plats i deras liv: 
 
IP3: Asså musiken tar en stor plats i mitt liv förstår du. Asså vart jag än går så lyssnar jag 
på musik. Det är skönt jag kan inte vara utan det de blir som en drog förstår du? Ja måste 
hela tiden lyssna på det de så jag menar. Jag kan inte vara utan musik, ja måste alltid lyssna 
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på nått annars vet jag inte vad jag hade gjort. Det får mig på bättre tankar nästan hela 
tiden. Typ när jag duschar då lyssnar jag på musik, eller när jag tränar. Det kan va så att 
jag ska till gården, då jag tar på mig mina hörlurar och lyssnar på musik, ibland sitter jag 
även i gården med hörlurar för det skönt och pumpa musik. Det är som en del av mig förstår 
du? Det är en del av min personlighet 
 
IP3 berättar att musiken är en del vad hen och hens liv och hur mycket det betyder för hen. 
Hen ser musiken som något positivt då musiken får hen på bättre tankar. IP3 visar att 
musiken är en del av personligheten när hen säger ”Det är en del av min personlighet” och 
”Det är en del av mig förstår du?”. IP3 visar en medvetenhet om att musiken har tagit en 
stor roll i hens liv och accepterar detta eftersom hen inte vet vad hen hade gjort utan det. IP3 
vet inte vad som hade hänt om musiken inte fanns. Av detta citat kan det också tolkas att hen 
får abstinens och kan inte klara sig utan musik. Detta visar på ett beroende som framkallats 
av att hela tiden lyssna på musik. 
 
Även IP4 berättar om musiken och hur mycket det betyder för hen. Således är det inte bara 
musiken som betyder mycket för hen utan av citatet att tolka så påverkas även 
klädkollektionen som framkommer av rapparna i musikvideos. IP4 berättar: 
 
IP4: Det är klart att musiken har en stor del i mitt liv, kolla bara min Hugo Boss tröja 
(skratt). Jag såg den på Adels musikvideo sen dagen efter jag gick och köpte den. Det är 
klart musiken tar en stor plats i mitt liv. Asså jag pumpar musik hela tiden, på lektionerna, i 
gymmet, när jag chillar med grabbarna överallt förstår du. Jag vet inte vad jag hade gjort 
utan musik, det är en del av mig och berättar vem jag är. Jag får typ absintens när jag inte 
lyssnar. Jag kan typ prioritera om saker bara för att lyssna på musik, kopplar du? 
 
IP4 visar att hen är medveten om att musiken har en stor del i hens liv. Vidare menar IP4 att 
musiken har blivit en del av hen, på grund av detta har musiken tagit en stor plats i hens liv 
och påverkar även hens konsumtion. IP4 berättar att hen lyssnar på musik dagligen, det 
spelar således ingen vart hen befinner sig. Det kan uppfattas som om IP4 får abstinens när 
hen inte lyssnar på musik, detta visas tydligt när hen säger att ”jag kan typ prioritera om 
saker bara för att lyssna på musik”. Detta kan också tolkas som att musiken utgör en del av 
hens identitet. Musiken används således som ett verktyg för att visa andra människor vem 
jag är.  
 
Samtliga personer i fokusgrupp B var överens om att musiken har tagit en stor plats i deras 
liv och är en del av de. Intervjupersonerna i fokusgruppen berättar om musikens del i deras 
liv: 
 
B1: Aa walla musiken har en stor plats i mitt liv, ibland jag prioriterar om saker för att 
lyssna på musik (skratt). 
B2: Nej asså inte prioritera om, jag kan inte skita i och plugga för att lyssna på musik men 
det har tagit en stor plats. Det är typ en del av mig. 
B6: Håller med B1, brukar också prioritera om för att lyssna på nått skönt 
B5: Asså musiken tar en stor plats, ja tror de som säger nej ljuger 
B4: Aa ja håller med 
B3: Sanning hon har rätt. 
B4: Håller med B2, det är en del av mig också 
 
Fokusgrupp B beskriver att de upplever att musiken har tagit en stor plats i deras liv. Av 
citaten att tolka har det medfört att en del av de prioriterar om bara för att lyssna på musik. 
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De kan exempelvis lyssna på musik istället för att plugga. Detta tydliggörs väldigt tydligt 
när B5 säger ”Asså musiken tar en stor plats, ja tror de som säger nej ljuger”. En tolkning 
av detta handlar om att musiken spelar en vital roll i fokusgruppens liv. Vi tolkar detta som 
att musiken är en del av dem och därmed en del av deras identitet. Musiken berättar således 
vem dem är som personer. 
 
IP4 liksom en del i fokusgrupp B prioriterar musik före andra aktiviteter, som exempelvis 
plugga inför ett prov. Det kommer fram i IP4:s uttalande när hen säger: 
 
 ” Vi säger att jag behöver plugga till ett prov men jag hör en fet låt. Istället för att börja 
plugga jag lyssnar klart låten, efter den låten de kommer en annan låt och det fortsätter så. 
När jag hör låtarna så får det mig på bättre humör. Det är de jag menar, musiken har en 
stor plats i mitt liv och jag är glad över det”. 
 
Av IP4 uttalande att döma så spelar musiken en stor roll för hens liv eftersom det är ett sätt 
att öka motivationen för olika aktiviteter som exempelvis studier. Musiken hjälper IP4 med 
att förbättra hens humör och välmående. Den tiden som IP4 lägger ner på musiken bidrar 
också till att prioritera om uppgifter i hens vardag. Vidare kan det tolkas att den 
entusiastiska användningen av musik upplevs vara väldigt viktig för hens humör och 
identitet.  
 
Vidare berättar fokusgrupp B, IP3 och IP4 hur viktigt det är att kunna relatera till texter. 
Intervjupersonerna berättar att de inte skulle kunna lyssna på musik som de inte kan relatera 
till. Detta visas i IP3 uttalande när hen säger: 
 
IP3: De klart jag lyssnar på det jag kan relatera, om jag inte hade kunnat relatera så hade 
jag inte lyssnat, det hade bara varit skumt Tänk dig själv de rappar om hur de kommer in 
och ut från kåken, jag kan inte relatera till sånt, varför ska jag då lyssna på det? För att 
kunna lyssna på något måste jag kunna relatera till det annars de går inte de blir konstigt, 
skumt typ. Ja kan relatera till Dree Low och Yasin, de rappar mycket om fotbollsproffs, men 
det hände något på gatan och de behövde pengar. De där kan jag relatera till för jag spelar 
fotboll och jag vill bli fotbollsproffs, det är därför jag lyssnar på de och tycker att deras 
texter är feta. 
 
IP3 berättar att det är viktigt att kunna relatera till texterna, hen visar klart och tydligt att hen 
bara lyssnar på musik som hen kan relatera till annars skulle hen och tycka att det är konstigt 
och skumt. På grund av detta lyssnar IP3 mycket på Dree Low och Yasin eftersom de rappar 
om fotbollsdrömmen vilket IP3 kan relatera till då hen själv vill bli fotbollsproffs. IP3 
lyssnar inte på musik som handlar om kåken och så vidare eftersom hen inte kan relatera till 
det, då IP3 inte har liknande erfarenheter. 
 
Vidare berättar IP4 vikten av att kunna relatera till musik texter som hen lyssnar på. Detta 
visar även IP4 när hen berättar: 
 
IP4: Man kan relatera mycket, typ när de säger att de har sett och sånt, gjort o sånt, varit 
med om grejer oo aa du förstår. Ibland man kan relatera till sånt, och sen är viktigt såklart. 
För att jag personligen ska lyssna på en låt så måste jag kunna relatera. Jag vet inte vad 
andra säger men för mig det är så annars grabbarna hade sagt vilken inbillare han lyssnar 
på sånt han inte kan relatera till. 
 



31 

IP4 visar också hur viktigt att kunna relatera till texterna, hen berättar att hen personligen 
inte kan lyssna på något som hen inte kan relatera till eftersom vänskapskretsen hade tyckt 
att han är en ”inbillare”. På grund av detta lyssnar inte IP4 på musik som hen inte kan 
relatera till då hen inte känner samhörighet med texterna. 
 
Vidare berättar fokusgrupp B om hur viktigt det är för de att kunna relatera till texterna. 
Fokusgrupp B berättar: 
 
B6: De klart ja relaterar till de jag lyssnar, ja själv har varit med om vissa grejer 
B1: Aa det är viktigt 
B4: Asså det är viktigt men om flowet och beatet är skönt så kan jag göra nått undantag 
B2: Nej jag kan inte, ja måste kunna relatera annars de känns fucked up (skratt) 
B3: Håller me de, ja måste också kunna relatera 
B5: Mm, asså, de kanske går och lyssna om beatet och flowet är skönt, men texten är viktig, 
det går inte att lyssna på rån och sånt när jag själv varit med om det. 
 
Utifrån fokusgrupp B uttalande kan det tolkas att musik texten spelar en essentiell roll i 
ungdomarnas musiklyssnande. Samtliga intervjupersoner betonar vikten av texten, men 
somliga intervjupersoner kan göra något undantag för att lyssna på musik som de inte kan 
relatera till. Men ungdomarna berättade att om ”flowet” och ”beatet” var skönt, som de 
säger, så kunde de acceptera och lyssna på en annan låt men definitivt inte rock. 
 
Vår tolkning av IP3, IP4 och fokusgrupp B handlar om att ungdomarna lyssnar på musik de 
själva kan relatera till, det handlar således om ungdomarnas erfarenheter. Vi tolkar deras 
uttalande som att de inte lyssnar på musik de själva inte kan relatera till, på grund av detta 
söker sig ungdomar till grupper med liknande erfarenheter och värderingar. Detta är ett sätt 
att uttrycka sitt medlemskap i en vänkrets. De som exempelvis inte kan relatera till texterna i 
musiken exkluderas från vänkretsen medan de som kan relatera och förstår musiken 
inkluderas. Det gäller således att ha liknande erfarenheter som den musik individen lyssnar 
på. Detta kan kopplas till Bourdieus begrepp habitus som handlar om erfarenheter då 
människors handlingar ses som kollektiva och sociala i sin karaktär. Under människans 
livstid så vistas hen i olika miljöer vilket medför att hen skapar flera olika sätt att förhålla sig 
till och agera. Detta resulterar i att vi formas olika. Människan uppfattar och orienterar sig i 
den sociala världen genom olika kognitiva scheman som hen besitter. Vi tolkar IP3, IP4 och 
fokusgrupp B uttalande som att de lyssnar på musik utifrån deras erfarenheter som de 
tillförskaffat sig genom livet. Detta påverkar individens tankar, språk och sättet hen gör 
saker och ting. Utifrån IP3, IP4 och fokusgrupp B tolkar vi det som att de pratar, rör sig och 
gör saker utifrån de erfarenheterna de har. Enligt Bourdieu uppfattar människan den sociala 
världen genom konfigurationen och egenskaperna av habitus, det vill säga att individernas 
habitus bygger på beteenden, tidigare erfarenheter samt tidigare händelser.  
 

5.2.4   Kunskapens påverkan på gruppdynamiken inom vänkretsen 
Detta tema härleder från temat i den inledande tolkningen som handlar om kunskapen om 
musik. En större den av intervjupersonerna menar att den person som har mest kunskap om 
musik får per automatik mer makt i vänkretsen. Den personen har således mer utrymme att 
göra som hen vill utan att medlemmarna i vänkretsen 
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Vidare berättar IP1, IP3, IP4 och fokusgrupp A hur viktigt det är att ha kunskap om musik. 
Samtliga intervjupersoner betonar att kunskapen om musik kopplas till deras personlighet 
och identitet. Intervjupersonerna berättar att individer med kunskap om musik i deras 
vänkrets får mer status och mer respekt. Deras identitet förstärks när de har kunskap om 
musik. Detta lyfter fokusgrupp A upp när de berättar om kunskapens roll: 
 
A1: Asså om en shuno (kille tillägg från oss för att förtydliga) kan rappa de klart hypen blir 
runt om han, han får ju mer respekt av oss andra och andra människor. Man vet vem han är 
A6: Aa de klart om man kan saker om musik så får man ju mer respekt och aa status 
A3: Mm håller med, hans personlighet förstärks ju, alla vet vem han är om han typ skulle 
rappa eller sjunga eller vara en tung DJ 
A2: Aa eller om han bara kan om musik förstår du, jani han vet om bars, han vet vem som 
skrivit vissa låtar o sånt där skit 
A5: Mm asså han blir ju tung, o alla kommer veta vem han är. Asså ryktet kommer gå vem 
han är om han är grym på rappa 
 
Detta kan tolkas som att desto mer kunskap en person har om musik desto mer makt får hen 
i vänkretsen och hens identitet och personlighet förstärks. Alltså kan kunskapen om musik 
vara en nyckel till att bilda ens identitet och gruppidentitet.  
 
IP1 beskriver att kunskap om musik spelar roll om vem som får mest inflytande i 
vänskapsgruppen. Detta bidrar till att man ser upp till den individen med mest kunskap inom 
hiphopmusiken. IP1 berättar: 
 
IP1: Min vän är ju rappare, han brukar lägga feta bars (texter, tillägg från oss för att 
förtydliga) då och då för han kan mycket om musik. Han har lyssnat på musik sen långt 
tillbaka. Jag ser hur han har blivit populär i vår klick (vänkrets, tillägg från oss för att 
förtydliga). Folk ser upp till han, till och med jag ser upp till han (skratt), förut vi var på 
samma nivå men nu jag ser upp till han för han kan så mycket. 
 
IP1 menar att han ser upp till sin vän detta på grund av att han har utvecklat sig otroligt 
mycket inom hiphopmusiken. Detta kan tolkas som om att vännens identitet har förstärkts på 
grund av kunskapen hen besitter om hiphopmusiken, detta kan tolkas som om vänkretsen ser 
upp till hen. 
 
Vid frågan om hur IP3 och IP4 såg på den medlem i vänkretsen som hade mest kunskap om 
hiphopmusik svarar intervjupersonerna: 
 
IP3: Vi brukar spotta lite freestyles ibland, vissa är skit för de vet inte hur man ska göra. 
Men sen vi har några tunga i gänget. De kan sin grej och ibland när vi pratar om musik dem 
slaktar dem andra för de kan så mycket. Jag brukar hålla mig i bakgrunden för ja orkar inte 
tjafsa, men de finns en kille han kan så mycket om hiphopmusiken de helt sjukt. Nu folk har 
gett han respekt. 
 
IP4: Asså de klart om du kan om musik då du får respekt, asså folk kommer veta vem du är 
och ge dig respekt. Den kan typ förändras. Du kan välja att bli vem du vill ingen kommer gå 
emot dig bara för att du kan så mycket 
 
Av de uttalade citaten där IP3 och IP4 berättar kan det tolkas att den person som har mycket 
kunskap om musik och kan exempelvis rappa får mer respekt i vänkretsen. Följaktligen 
spelar kunskapen om musik en roll i vänkretsen, desto mer en individ kan om musik desto 
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mindre kommer denne att ifrågasättas inom vänkretsen. Detta innebär således att kunskapen 
om musiken anses vara en tillgång som ger respekt och status.  
 
Vår tolkning av IP1, IP3, IP4 och fokusgrupp A kan kopplas till Bourdieus teori om det 
kulturella kapitalet. IP1, IP3, IP4 och fokusgrupp A uttalande tolkar vi som om att ju mer 
kunskap en person har om musiken desto mer respekt och status får individen i vänkretsen. 
Vi tolkar detta som om att dynamiken i vänkretsen förändras eftersom den person som kan 
mest får mest plats i vänkretsen. Det kulturella kapitalet handlar bland annat om att vara 
förtrogen med musik. Vi tolkar ovannämnda intervjupersoners uttalande att kunskapen om 
musik är en nyckel till större plats och status i vänkretsen. Fokusgrupp A lyfter fram att en 
person som kan mycket om musik kommer få ett namn vilket resulterar i att hen får mer 
status och inflytande i gruppen. Bourdieus kulturella kapital kan kopplas till musik eftersom 
individer som kan rappa, sjunga, har kunskap om musik eller kan spela på instrument får 
mera makt. Den makt som en individ får genom att exempelvis ha kunskap om musik kan 
vara en nyckel till att bilda hens identitet. Utifrån intervjupersonernas uttalande tolkar vi det 
som om att dynamiken i vänkretsen är rörlig, med det menar vi att vem som helst kan ta sig 
upp till toppen. Genom att till exempel läsa om musik, börja spela instrument eller börja 
rappa så kan individen utvecklas i vänkretsen och få mer status. Det finns således inga fasta 
roller i gruppen utan rollerna kan förändras. Detta tydliggörs i IP1 uttalande när hen berättar 
att hen och hens vän var på samma nivå men att vännen började visa att hen kunde mer om 
musik, detta resulterade i att vännen fick mera status och makt i vänkretsen. Detta kan 
kopplas till Bourdieus kulturella kapital som handlar om dominansförhållanden som 
existerar i samhället. 

5.3   Helhetstolkning 
I det här avsnittet ligger den fördjupade tolkning till grund för helhetstolkningen. I 
ovanstående avsnitt i den fördjupande tolkningen har vi utvecklat och omarbetat de olika 
teman: Hur vänkretsen använder hiphopmusiken som en begränsning för vilka identiteter 
medlemmarna kan ta, musikens bidrag till ungdomarnas konsumtion, hiphopmusikens 
betydelse för ungdomar och kunskapens påverkan på gruppdynamiken inom vänkretsen. 
I det här avsnittet har vi försökt att koppla ihop de olika delarna till en helhet för att på så vis 
förmedla en helhetsbild av våra tidigare tolkningar som baseras på det insamlade 
datamaterialet. Denna tolkning är tänkt att fungera likt ett paraply. Med det menar vi att ge 
en harmonisk helhet över hur ungdomarnas konsumtion och identitet påverkas samt hur 
dynamiken uttrycker sig inom vänkretsar som lyssnar på hiphopmusik.  
 
Nedan redovisar vi vår huvudtolkning. Huvudtolkningen är en tolkning som har vuxit fram 
genom hela vår resultatdel. Det kan sägas att huvudtolkningen är som en röd tråd och 
omfattar de tidigare tolkningarna i resultatdelen. 

5.3.1   Ungdomar upplever att deras: identitet, konsumtion samt dynamik inom 
vänkretsen påverkas av hiphopmusiken 

Som redan nämnt under metodavsnittet har vår tolkning samt förståelseprocess fungerat likt 
en hermeneutisk cirkel, vilket har bidragit till att det går att förstå ungdomarnas upplevelser 
och deras förståelse i förhållandet till hur hiphopmusiken påverkar deras identitet, 
konsumtion och dynamiken inom vänkretsen på ett nyanserat sätt. Under den fördjupade 
tolkningen har vi arbetat efter en totalisering för att på så sätt kunna komma med en 
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helhetsbild av vårt insamlande datamaterial. Under den fördjupade tolkningen är det tydligt 
att ungdomarna pratar utifrån sina erfarenheter av hiphopmusiken. Vår huvudtolkning är att 
ungdomar förstår och upplever att de påverkas på olika sätt av hiphopmusiken. 
 
Vårt resultat visar att ungdomarna upplever och förstår att de påverkas av hiphopmusiken på 
olika sätt. Vi menar att ungdomarnas konsumtion av kläder har blivit en symbol för att visa 
vem man är, vilken vänkrets man tillhör och vilka grupper man tar avstånd från. Det har 
även visat sig att de individer som besitter en god kunskap om hiphopmusiken får högst 
inflytande i vänskapsgruppen vilket påverkar vänkretsens dynamik. Kunskapen om 
hiphopmusiken är således ett verktyg som hjälper ungdomarna att bilda en individuell 
identitet samt gruppidentitet. 
 
I den fördjupade tolkningen under temat hur vänkretsen använder hiphopmusiken som en 
begränsning för vilka identiteter medlemmarna kan ta belyser vi hiphopmusikens roll för 
identitetsskapandet. Från detta tema tolkar vi att ungdomarna upplever och förstår att 
hiphopmusiken är en begränsning inom vänkretsen. Vi tolkar detta som att musiken kan 
begränsa ungdomarnas identitetsskapande i olika vänkretsar då det finns förväntningar på att 
gruppmedlemmarna delar liknande värderingar och musikpreferens inom vänkretsen. Detta 
kan vara ett hinder för ungdomarna i deras identitetsskapande eftersom om de inte delar 
liknande värderingar och musikpreferenser exkluderas de från vänkretsen. Det är således 
viktigt att ungdomarna begränsar sig till en musikgenre och på det sättet göra uttryck för sin 
identitet. Vi uppmärksammar i vårt insamlande datamaterial att ungdomarna hela tiden 
påpekar vikten av att lyssna på en viss typ av musik inom vänkretsen. Det framkommer i 
vårt insamlande datamaterial att gruppmedlemmar i samma vänkrets inte kan lyssna på 
andra musikgenrer som exempelvis hårdrock då de exkluderas från vänkretsen. Ungdomarna 
är medvetna om att de måste leva upp till samt dela gruppens värderingar och dessa 
värderingar som råder i en viss grupp av ungdomar påverkas bland annat av hiphopmusiken. 
Ungdomarna behöver dela dessa värderingar för att behålla deras medlemskap i gruppen, i 
annat fall riskerar ungdomarna att förlora deras gruppidentitet i och med att känslan av 
samhörighet kan vara bristande. Det är viktigt att gruppdynamiken behålls intakt då det 
bidrar till att gemenskapen förstärks och på så sätt bibehålla relationerna inom vänkretsen. 
Detta innebär att gruppmedlemmarna måste identifiera sig med den musikstil som delas av 
övriga gruppmedlemmar för att inte exkluderas. Genom att identifiera sig med liknande 
musikstil kan ungdomarna visa sitt medlemskap i gruppen och på så sätt inkluderas. Trots att 
ungdomarna betonar vikten av att lyssna på en viss typ av musik inom vänkretsen så 
uppmärksammar vi i vårt insamlade datamaterial att ungdomarna lyssnar på andra 
musikgenrer när de är ensamma. Detta för att inte uppmärksammas av vänkretsen. Vilket 
kan kopplas till Giddens begrepp identitet som handlar om att individen hela tiden behöver 
anpassa sig och reagera efter den miljön hen befinner sig i. Genom att anpassa sig till den 
rådande miljön (vänkretsen) skapas och omskapas individens identitet, detta innebär att 
identiteter inte är statiska utan de är sociala (Giddens, 2014, s.105). 
 
Vi har under våra intervjuer med ungdomarna upptäckt att ungdomarna inte kopplade 
musiken till frågor som exempelvis etnicitet, kön, klass eller sexuell läggning, vilket kan 
ställas i kontrast till det Giddens lyfter fram. Giddens lyfter fram kännetecknande faktorer 
för identitetsskapandet vilket är följande: etnicitet, kön, klass eller sexuell läggning. Dessa 
faktorer återfinns inte i det insamlade datamaterialet i relation till ungdomarnas 
identitetsskapande inom vänkretsen. Ungdomarna har inte nämnt något om dessa faktorer 
som Giddens tar upp, utan ungdomarna bildar deras identitet och gruppidentitet med hjälp 
av hiphopmusiken (Giddens, 2014, s.691).  
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Utifrån det insamlade datamaterialet som vi har framgår det att ungdomarna ser kläderna 
som symboler, dessa symboler erkännes eller tillkännages värde av ungdomarnas vänkrets. 
Detta beskrivs i den fördjupande tolkningen under temat musikens bidrag till ungdomarnas 
konsumtion. Vi tolkar att ungdomarnas konsumtion av kläder har blivit en symbol för att 
visa vem man är och vilken vänkrets man tillhör. Det handlar således om att göra 
identitetspåstående och visa medlemskap i vänkretsen. Från det insamlade datamaterialet 
framgår det att ungdomarna konsumerar kläder som följer hiphopmusikens trender, alltså 
handlar de inte kläder som inte har någon koppling till hiphopmusiken. Det finns 
förväntningar på gruppmedlemmarna inom vänkretsen, dessa förväntningar handlar dels om 
konsumtionen. För att bli accepterad i vänkretsen så behöver individen ha en viss typ av 
klädstandard. Det handlar således om att följa trenderna och konsumera liknande kläder. 
Ungdomar som inte har dyra märkeskläder inom vänkretsen kan riskera att exkluderas eller 
få mindre makt inom gruppen, trots ekonomiska svårigheter så försöker ungdomarna ändå 
att hänga med i trenden. En likhet som vi kan dra mellan vårt insamlade datamaterial och 
Bourdieus teori om symboliskt kapital är att ungdomar ser kläderna som symboler vilket 
erkännes av deras vänkrets (Broady, 1991, s.169). En annan likhet mellan Bourdieus teori 
och ungdomarna är att det finns en marknad för dessa symboler, det behöver finnas en 
marknad för kläderna som ska tillkännages ett värde. Inom ungdomarnas vänskapskrets 
tillskrivs exempelvis märken som Hugo Boss, EA7, Moncler och andra märken ett högt 
värde, eftersom det finns en marknad för de vilket är vänkretsen. Det framkommer i vårt 
insamlade datamaterial att vänkretsar som influeras av hiphopmusiken tillskriver dyra 
märkeskläder ett värde, därför erkännes dessa (Giddens, 2003, s.170). Det har visat sig i vårt 
insamlande datamaterial att vänkretsen tillkännager värdet av kläderna men det skiljer sig 
mellan tjejerna och killarna. Tjejerna påverkas inte i sin konsumtion av kläder i samma 
utsträckning som killarna. Då vänkretsen hos tjejerna inte tillskriver lika högt värde på 
musikartisternas val av kläder.  
 
I vårt insamlade datamaterial framgår det en skillnad mellan killarnas och tjejernas 
tillskrivning av värde gällande konsumtionen av kläder. Tjejerna tillskriver inte lika högt 
värde på kläderna som killarna. Tjejerna inom en vänkrets är mer accepterande än killarna 
då det inte lägger lika stor vikt på märkeskläder som killarna. Det framgår vidare i vårt 
insamlade datamaterial att tjejerna inte heller exkluderar andra gruppmedlemmar på grund 
av deras klädstil, vilket kan ställas i kontrast till vårt insamlade datamaterial om killarna. 
Killarna är mer måna om valet av kläder och kan till och med exkludera varandra från 
vänkretsen om någon motsätter sig den rådande klädnormen inom vänkretsen. Vidare kan vi 
se i vårt insamlade datamaterial att tjejerna kan konsumera kläder som de själva tycker ser 
bra ut, det kan tänkas sig att hiphopmusiken inte har lika stor påverkan i valet av kläder hos 
tjejer i jämförelse med killar.  
 
I temat hiphopmusikens betydelse för ungdomar och kunskapens påverkan på 
gruppdynamiken inom vänkretsen som finns i den fördjupade tolkningen belyser vi hur 
ungdomarna tillskriver status till varandra inom vänkretsen som besitter en hög kunskap om 
hiphopmusiken. I vårt insamlade datamaterial framgår det att statusen delas upp inom 
vänkretsen, den medlem som har mest kunskap inom vänkretsen får mest status och makt. 
Det har visat sig att de ungdomar som besitter en djupare kunskap om hiphopmusiken kan 
påverka gruppdynamiken inom vänkretsen. De slutsatser som vi kan dra utifrån det 
insamlade datamaterialet visar att ungdomar påverkar gruppdynamiken när de besitter en 
djupare kunskap om hiphopmusiken än andra i deras vänkrets, det vill säga att de som 
besitter kunskap om hiphopmusiken eller kan rappa/sjunga. Detta påverkar vänkretsens 
dynamik och relationer då det sker en maktfördelning inom vänkretsen, det vill säga att en 
som har mest kunskap om texterna inom hiphopmusik är den som har mest makt. Det har 
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också visat sig att dessa individer med en högre kunskap om texterna i hiphopmusiken får 
högst inflytande i vänskapsgruppen. Kunskapen om hiphopmusiken är således ett verktyg 
som hjälper ungdomarna att bilda en social identitet samt gruppidentitet. Då kunskap om 
hiphopmusik innebär dels en viss makt och dels en möjlighet till inkludering i en vänkrets. 
Detta kan kopplas till Bourdieus begrepp det kulturella kapitalet där Bourdieu menar att de 
som innehar kulturellt kapital anses vara de som är bland annat förtrogna med musiken. De 
har således en god kunskap om musik, kan spela på instrument eller sjunga/rappa 
(Lilliestam, 2006, s.178). Detta kan ses som en tillgång som både ger respekt och status till 
de som har kunskap om musik. En person som är kultiverad på olika plan som exempelvis 
konst, musik och litteratur har mer av det kulturella kapitalet än någon som inte är kultiverad 
(Broady, 1998, s.6).  
 
Vidare framkommer det i vårt insamlade datamaterial att de individer som kan relatera till 
texter uttrycker medlemskapet i en vänkrets. Vi tolkar att kunna relatera till de texter som 
framkommer i hiphopmusiken är viktigt, detta för att inkluderas i vänkretsen. Medlemmar 
som inte kan relatera till texterna inom hiphopmusiken tilldelas mindre makt och kan till och 
med exkluderas från vänkretsen. De medlemmar som exkluderas från vänkretsen ses som 
”inbillare” då de inte kan relatera. Det handlar dock inte bara om att kunna relatera utan det 
handlar även om att konsumera rätt kläder och identifiera sig med rätt musikgenrer. En 
likhet vi kan dra mellan vårt insamlande datamaterial och Bourdieus begrepp habitus 
handlar om de sociala erfarenheterna. Ungdomarna har liknande erfarenheter och 
bakgrunder som musikartisterna och på grund av detta kan de relatera till hiphopmusiken. 
Habitus handlar i korta drag om att individen vistas i olika miljöer under hens livstid, vilket 
resulterar i att individen skapar flera sätt att förhålla sig till i olika miljöer. På grund av detta 
formas och utvecklas människor olika då de vistas i olika miljöer, detta resulterar i att 
habitus påverkar hur vi uppfattar människor och ting (Månsson, 2015, s.406–407).  

5.3.2   Sammanfattning 
Vårt resultat av det insamlande materialet visar att ungdomarnas konsumtion, identitet och 
dynamik inom vänkretsen påverkas av hiphopmusiken. Utifrån det vi har beskrivit ovan 
anser vi att ungdomarna både upplever och förstår att de påverkas av hiphopmusiken. Vi 
anser att den största faktorn till att ungdomarna påverkas handlar om deras habitus, det vill 
säga att de delar liknande erfarenheter som hiphopartisterna. Vilket resulterar i att de 
konsumerar och identifierar sig med hiphopmusiken då de kan relatera till texterna i 
musiken. Med denna tolkning menar vi att ungdomarna i mångt och mycket påverkas av de 
förväntningar som finns inom vänkretsen och som ungdomarna internaliserar från deras 
habitus. Vidare har vi även konstaterat att konsumtionen och kunskapen om texterna i 
hiphopmusiken är två bidragande faktorer till dynamiken inom vänkretsen. 
Gruppdynamiken kan förändras beroende på maktfördelningen inom vänkretsen, vilket 
beror på kunskapen om texterna inom hiphopmusiken.   

6   DISKUSSION 

Studiens syfte har varit att undersöka ungdomarnas förståelse samt deras subjektiva 
upplevelser av hiphopmusiken, vilket resulterade i följande frågeställningar: Hur påverkas 
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ungdomars identitet och konsumtion av hiphopmusiken? samt på vilket sätt uttrycker sig 
dynamiken inom vänkretsar som lyssnar på hiphopmusik? För att besvara frågeställningar 
har vi tillämpat den kvalitativa metodansatsen hermeneutik där datainsamlingen har 
genomförts med hjälp av den genuina dialogen som hermeneutiken förespråkar. Våra 
frågeställningar har besvarats då det resultat som vi kom fram till visar att ungdomarna 
upplever samt förstår att deras identitet, konsumtion samt dynamik inom vänkretsen 
påverkas av hiphopmusiken. Hiphopmusiken påverkar ungdomarna och deras identitet, detta 
bidrar till att de identifierar sig med vänkretsar som har liknande musiksmak och klädstil. 
Detta påverkar ungdomarnas identitet, konsumtion och dynamik inom vänkretsen. För att 
inkluderas i en vänkrets gäller det att anpassa sig efter den rådande miljön. Vilket medför att 
ungdomarna behöver konsumera kläder som anses vara trendiga inom hiphopmusiken och 
leva upp till de förväntningar och normer som existerar i den rådande vänkretsen. 
Gruppdynamiken inom vänkretsen påverkas av hiphopmusiken eftersom den gruppmedlem i 
vänkretsen som har trendigast märkeskläder eller kan mest om texterna inom hiphopmusiken 
tilldelas högre status, mer makt och får ett högre inflytande i vänkretsen. I kommande 
avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat i relation till studiens tidigare forskning 
samt studiens teoretiska och begreppsliga referensram. Avslutningsvis kommer vi att 
diskutera våra metodologiska reflektioner, våra egna reflektioner, vår förförståelse och ge 
förslag på framtida forskning.  

6.1   Studiens resultat i relation till tidigare forskning 
 
I avsnittet tidigare forskning har vi presenterat två olika teman: identitet och konsumtion 
samt dynamiken inom vänkretsar som är inbakad i dessa teman. Under dessa två teman 
beskrivs den tidigare forskningen som vi anser vara lämplig i relation till våra 
frågeställningar. Studiens resultat i relation till den tidigare forskning som vi använt oss av 
stämmer väl överens med varandra på många punkter men det finns även skillnader som 
åskådliggjorts. Detta kommer vi att gå in mer djupgående nedan. 
 
I temat identitet under den tidigare forskningen framkommer det att hiphopmusiken 
påverkar ungdomarnas identitet. Musiken spelar en stor roll i ungdomarnas socialisation 
eftersom ungdomarna använder musikpreferenser för att få en uppfattning om 
personligheten som den man träffar har. Den tidigare forskningen påvisar att musik är en 
källa som påverkar ungdomarnas utveckling av identitet eftersom ungdomar använder 
musiken för att förmedla en viss social bild av sig själv. Musiken används således för att 
göra identitetspåstående, genom att lyssna på en viss typ av musik kan ungdomarna visa 
andra människor vem man är samt vilka värderingar man har. Anledningen till att ungdomar 
delar med sig av deras musikpreferenser är för att det representerar deras åsikter, värderingar 
samt den livsstil de har. Musiken ses således som en kommunikatör för att visa ens identitet. 
Den tidigare forskningen visar att musiken används för att bilda en social identitet men även 
en gruppidentitet. Ungdomar använder sig av musikpreferenser när de ska söka sig till en 
vänkrets. Musiken används alltså som ett märke för att visa individens medlemskap i en viss 
social grupp samtidigt som musiken visar vilken grupp individen inte tillhör. Den tidigare 
forskningen gällande identitet stämmer väl överens med studiens resultat. I resultatet 
framgår det att ungdomarnas identitet påverkas av hiphopmusiken. Ungdomarna använder 
musiken som ett verktyg för att förmedla vem de är och vilka värderingar de har. Detta 
resulterar i att ungdomarna söker sig till vänkretsar med liknande musikpreferenser och på 
så sätt tilldelas de en gruppidentitet som skiljer de från andra sociala grupper i samhället. Vi 
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har lyckats påvisa detta genom ett liknande resultat som den tidigare forskningen skriver 
om. Det som skiljer vår studie från den tidigare forskningen handlar om dynamiken inom 
vänkretsen. Den tidigare forskningen nämner inget om hur maktfördelningen ser ut i 
vänkretsen men det framkommer i studiens resultat. De faktorer som påverkar 
maktfördelningen inom vänkretsen är kunskapen om musik, relaterandet till texter, modet, 
kunna spela instrument och hur bra individen är på att sjunga eller rappa. Detta är något som 
påverkar dynamiken inom vänkretsen. Den tidigare forskningen nämner inte detta utan 
fokuserar mer på identiteten. I resultatet framgår det att den gruppmedlem som har mycket 
makt och status i vänkretsen bildar en starkare social identitet än de andra 
gruppmedlemmarna inom vänkretsen. Resultatet i vår studie stämmer väl överens med den 
tidigare forskningen eftersom hiphopmusiken påverkar ungdomarnas identitet och dynamik 
inom vänkretsen.  
 
I temat konsumtion i den tidigare forskningen beskriver författarna hur ungdomarnas 
konsumtion påverkas av hiphopmusiken. Den tidigare forskningen i relation till vårt resultat 
stämmer väl överens med varandra. Författarna i den tidigare forskningen menar att 
hiphopmusiken är en bidragande faktor till ungdomarnas konsumtion och påvisar att 
ungdomar påverkas av deras musikidoler och väljer att ta efter de. Detta resulterar i att 
ungdomarna blir aktiva konsumenter och känner ett behov av att konsumera musikidolernas 
klädmärken, det vill säga de kläder som deras musikidoler har på sig eller lanserar. En annan 
aspekt som tas upp i den tidigare forskningen är att de olika musikgenrer tenderar att 
påverka ungdomar att anpassa sin klädstil till de musikgenrer som de kan relatera till, detta 
bidrar till att ungdomar söker sig till vänkretsar med liknande musikstil samt normer och 
värderingar för att känna en samhörighet. Genom att identifiera sig med rätt musikgenre och 
konsumera rätt märkeskläder inkluderas individen i vänkretsen och kan göra uttryck för sin 
identitet. Enligt den tidigare forskningen har musiken en förmåga att påverka marknaden där 
man anser att ungdomar är väldigt sårbara vilket också bidrar till att musiken kan påverka 
ungdomarnas sätt att konsumera. Detta kan sägas gå i linje med vårt insamlade datamaterial 
då ungdomarna känner ett behov av att konsumera rätt kläder dels för att hänga med i 
trenden dels för att inte riskera att exkluderas från vänkretsen. Ungdomarna uttryckte att det 
var viktigt att kunna relatera till texterna de lyssnade på och att det var viktigt att 
medlemmarna inom vänkretsen delade liknande klädstil, värderingar, normer och liknande 
musiksmak för att bibehålla deras medlemskap i vänkretsen. I den tidigare forskningen 
hävdar Nuttall (2008) att tjejer tenderar att klä sig efter deras idoler för att efterlikna de. 
Detta är en skillnad gentemot emot vårt insamlade datamaterial där det framgår av våra 
intervjupersoner att dem påverkas till en viss grad men inte i lika stor utsträckningen som 
killarna. Vi kan påstå att vårt resultat till mångt och mycket stämmer väl överens med den 
tidigare forskningen då vi anser att vi har lyckats visa att hiphopmusiken påverkar 
ungdomarnas konsumtion och vänkrets. 
 
Den tidigare forskningen har hjälpt oss och bidragit till en ytterligare kontext inom analys- 
och resultatdelen, den tidigare forskningen har således fungerat som ett analysredskap inom 
analys- och resultatdelen. Vi anser att en den större delen av den tidigare forskningen 
betonar hiphopmusikens påverkan på ungdomars identitet och konsumtion.  
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6.2   Studiens resultat i relation till teoretisk och begreppslig referensram 
I vår studie har den teoretiska och begreppsliga referensramen fungerat som ett verktyg och 
varit till hjälp för att förstå hur ungdomarnas identitet, konsumtion samt dynamik inom 
vänkretsen påverkas av hiphopmusiken. I vår huvudtolkning som vi redogjort högre upp 
finns det synliga drag av Giddens och Bourdieu teorier. För att förstå resultatet genom 
Bourdieus teori om habitus, det kulturella kapitalet och det symboliska kapitalet kan det 
tänkas att ungdomar med en hög grad av symboliskt och kulturellt kapital får mera makt och 
status i vänkretsen. Detta är två faktorer som påverkar dynamiken inom vänkretsen eftersom 
maktdelningen inom vänkretsen beror dels på märkeskläderna och dels på kunskapen de har 
om hiphopmusik. I vårt resultat av det insamlade datamaterialet framkommer det att 
ungdomar som har bäst märkeskläder och eller besitter en god kunskap om musik får högre 
status och mer makt inom vänkretsen. Detta är något som påverkar deras sociala identitet 
och gruppidentitet. Ungdomarna får således mera makt och högre inflytande när de har ett 
högt värde av dessa två kapital. Ungdomarna påvisar att deras konsumtion av kläder ses som 
symboler inom vänkretsen, dessa symboler tillkännages ett värde av gruppmedlemmarna 
inom vänkretsen. Detta är något normativt för ungdomarna eftersom de använder symboler 
för att uttrycka deras medlemskap inom vänkretsen. För att ungdomarna ska kunna bibehålla 
deras plats i vänkretsen gäller det att de bland annat konsumerar kläder som anses vara 
trendiga. Det finns synliga drag av Bourdieus begrepp habitus i vårt insamlade datamaterial. 
Ungdomarna behöver kunna relatera till texterna inom hiphopmusiken för att bibehålla deras 
plats i vänkretsen. Detta då ungdomarna har liknande bakgrund och erfarenheter som kan 
relateras till hiphopmusiken. Resultat pekar på att ungdomarna måste kunna relatera till den 
musik de lyssnar på annars riskerar de att exkluderas från vänkretsen. 
 
I resultat av det insamlade datamaterialet finns det synliga drag från Giddens begrepp 
identitet. Giddens begrepp identitet stämmer väl överens med ungdomarnas påståenden som 
framkommit i det insamlade datamaterialet. Det vi kan se är att ungdomarna upplever och 
förstår att hiphopmusiken och de normer och värderingar som finns inom vänkretsen 
påverkar deras identitetsskapande. Resultatet pekar på att ungdomarna skapar och omskapar 
sin identitet genom den sociala interaktionen med de andra gruppmedlemmarna inom 
vänkretsen. Det framgår i vårt resultat att ungdomarnas upplevelser skiljdes åt i vissa 
aspekter som exempelvis klädseln. Killarna tyckte att det var oerhört viktigt att kunna 
identifiera sig genom deras klädstil. Detta är i likhet med Giddens teori eftersom Giddens 
påstår att individens identitet skapas och omskapas i det sociala livet. Vidare framgår det att 
ungdomarna anpassar deras identitet efter vänkretsen normer och värderingar. Ungdomarna 
behöver agera samt bete sig i enlighet med de förväntningar som existerar inom vänkretsen. 
Detta är en annan likhet med Giddens teori om identitet eftersom Giddens skriver att 
individen hela tiden anpassar sig efter den rådande miljön som hen befinner sig i.  
 
Vi valde att utgå ifrån Bourdieus och Giddens teorier då de fungerade som stöd för att 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Fördelen med Bourdieus och Giddens teorier var 
att de gav oss en mer djupgående kunskap och en bredare förståelse för hur ungdomars 
identitet, konsumtion och dynamik påverkas av hiphopmusiken. Vi tycker att dessa teorier är 
lämpliga samt relevanta för att studera hur hiphopmusiken påverkar ungdomarnas identitet, 
konsumtion och dynamik inom vänkretsen. 
 
Med grund av ovanstående resonemang anser vi att vi kan göra en koppling av det resultat 
som framkommit i vår studie till Giddens och Bourdieus teorier då resultatet visar att 
hiphopmusiken spelar en essentiell roll i ungdomarnas liv.  
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6.3   Metodologiska reflektioner 
Till vår studie har den kvalitativa metodansatsen hermeneutik varit ett självklart val då målet 
med vår studie har varit att nå en ökad förståelse och kunskap om hur hiphopmusiken 
påverkar ungdomars identitet, konsumtion samt dynamik inom vänkretsen. Det föll naturligt 
att använda hermeneutik då vi var ute efter att studera, tolka samt analysera ungdomarnas 
upplevelser av hiphopmusiken. Metoden har möjliggjort det för oss att kunna ta del av 
ungdomarnas egna erfarenheter och livsvärld. En nackdel med den hermeneutiska metoden 
som ansats kan vara att riktlinjerna inom analysarbetet är väldigt vaga, det finns således inte 
några riktlinjer på hur man ska arbeta i analysen. Vi har hela tiden strävat efter att hålla en 
dialog med det insamlade datamaterialet för att på så sätt låta den tala till oss och inte tvinga 
på tolkningar, detta då det inte ligger i metodens natur att tvinga sig på datamaterialet. Detta 
har bidragit till att vi har fått mer erfarenhet från metodansatsen. 
 
För att komma fram till en huvudtolkning kräver metoden en djup reflektion och förståelse 
för det studerade fenomenet, detta för att man vidare i huvudtolkningen knyter an alla 
tidigare tolkningar till en huvudtolkning. Vi anser att detta har varit en stor utmaning för oss 
då vi inte har någon erfarenhet av forskning. Som vi nämnt ovan så har vi upplevt 
svårigheter med tolkningsprocessen i analysen men under studiens gång blev 
tolkningsprocessen och förståelsen för det studerade fenomenet mer tydligt.  
 
Vi har i vår studie utgått från semistrukturerade intervjuer och vi anser att vår intervjuguide 
har fungerat fördelaktigt för att få svar på våra frågor. Intervjuguiden bestod av öppna frågor 
med möjlighet till följdfrågor som berör ämnet hiphopmusik vilket har resulterat till att vi 
fått fylligare svar. I våra intervjuer har vi strävat efter den genuina dialogen, istället för 
utfrågning har vi fört samtalen på lika villkor för att tillsammans med ungdomarna komma 
till en bättre förståelse. Vi har haft i åtanke att inte förgå processen och på så sätt påverka 
intervjupersoner i deras svar. En central del inom hermeneutiken är föreställningen Gadamer 
(Ödman, 2007, s.237) har om horisontsammansmältning och förståelse, detta uppnås genom 
en genuin och öppen dialog som ska leda till att båda parterna når en gemensam förståelse 
för fenomenet. En nackdel med fokusgruppintervjuer var att vissa intervjupersoner tog mer 
plats än andra. Vi behövde hela tiden inkludera samtliga intervjupersoner i diskussionerna. 

6.4   Egna reflektioner, vår förförståelse och förslag på framtida forskning 
 
Innan vi påbörjade vår studie har vår förförståelse om hiphopmusik grundat sig i de 
erfarenheter och upplevelser vi har. Vi hade förutfattade meningar om att hiphopmusiken 
påverkade ungdomarnas identitet och konsumtion till en viss grad då vi själva har släktingar 
som klär sig efter hiphopmusikens trender. Vi hade ingen aning om att hiphopmusiken 
påverkade ungdomarnas identitet, konsumtion och dynamik inom vänkretsen i sådan hög 
grad som det framkommer i det insamlade datamaterialet. På grund av detta utmanade vi vår 
förförståelse genom att ompröva våra antaganden i och med insamling av datamaterialet. 
Detta är något som karaktäriserar den genuina dialogen inom hermeneutik vilket har lett till 
en ny förförståelse.  
 
Det förslag som vi har för framtida forskning handlar om att studera olika grupper i 
samhället som lyssnar på olika musikstilar. Det skulle kunna öka kunskapen och förståelsen 
för hur olika grupper i samhället påverkas av olika musikstilar. Det skulle vara intressant att 
se om andra grupper i samhället med en annan musikstil påverkas mer eller mindre än de 
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subgrupper som lyssnar på hiphopmusik. Vår studie kanske skiljer sig från andra musikstilar 
i den aspekt att andra musikstilar tillåter gruppmedlemmarna inom vänkretsen att lyssna på 
andra musikstilar och har inte samma krav på konsumtionen av kläder. 
 
Ett annat förslag på framtida forskning handlar om genusskillnader. I vårt resultat framkom 
det skillnader mellan tjejerna och killarna gällande konsumtionen och gruppens normer. Vi 
hade inte som avsikt att studera skillnader mellan könen i vår studie men det framkom i det 
insamlande datamaterialet. Killarna kanske påverkas mer av hiphopmusiken då det finns fler 
manliga hiphopartister i Sverige, detta kan vara en faktor som leder till att killarna har högre 
krav på konsumtionen och högre krav inom vänkretsen. Genusskillnader kan även bero på 
att killarna har en machokultur där det gäller att vara hård och på grund av detta exkluderar 
de gruppmedlemmar inom vänkretsen som inte kan leva upp till de normer och 
förväntningar som ställs av gruppmedlemmarna inom vänkretsen.  
 
Det här ämnet har en samhällsrelevans då ungdomar lyssnar på musik dagligen. Våra 
slutsatser handlar om att musiken utgör en viktig del i ungdomarnas liv. Om vi förstår 
ungdomarnas identitet kan vi förstå deras beteende. Vår studie indikerar på att det inte finns 
en sådan stark koppling mellan hiphop och brottslighet som en del debattörer hävdat. Därför 
föreslår vi att i vidare forskning undersöka relationen mellan hiphop och ungdomarnas 
värderingar.  
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BILAGA A: MISSIVBREV 
 
Hej! 
  
Vi är två studerar som för närvarande studerar till beteendevetare på Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. Vi går just nu i termin fem och håller på att skriva vårt examensarbete som är en 
del av utbildningen. Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse samt kunskap för hur 
ungdomar påverkas av musiken i deras vardag. Vi hoppas att du delar med dig av dina egna 
kunskaper samt erfarenheter som kan bidra till vår studie. 
 
Som en potentiell deltagare i studien innebär det att du kommer intervjuas i cirka 45 minuter. 
Det innebär att intervjun kommer att spelas in för att vi skall kunna transkribera det vid ett 
senare tillfälle. Din medverkan i vår studie är frivillig och innebär att intervjun kommer att 
behandlas med störst säkerhet, det vill säga konfidentiellt. Inga utomstående kommer kunna ta 
del av intervjun, endast du, vi och vår handlare kommer ha möjlighet att ta del av intervjun. 
Handledaren kommer inte kunna ta del av personuppgifterna från intervjuerna eftersom vi 
kommer anonymisera er.  
 
Det kriterium som studien avser ha är ungdomar i åldrarna 15–18. Vår studie kommer att 
omfattas av de fyra forskningsetiska principerna, det vill säga att informationen som du/ni 
delar med er kommer behandlas med konfidentialitet. Det material som vi samlar in kommer 
endast användas för studien och inget annat, materialet kommer att anonymiseras för att ingen 
skall veta vem det är. Alla inspelningar samt intervjuer kommer att raderas när vårt 
examensarbete är godkänt. Vårt examensarbete kommer att finnas i en databas på Mälardalens 
högskola i Eskilstuna. 
 
Tack för visat intresse! 
 
Flamur & Alfred 
 
Student: Flamur Gashi & Alfred Pantina 
E-mail: fgi17001@stundet.mdh.se  Asa17001@student.mdh.se 
Handledare: Niklas Odelberg 
niklas.odelberg@mdh.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

BILAGA B: INTERVJUGUIDE  
 
Vi heter Flamur Gashi och Alfred Pantina och vi läser vår femte termin på Mälardalens 
högskola i Eskilstuna. Vi skriver ett examensarbete om hur ungdomar upplever att de 
påverkas av musik. 
 
Syftet med studien 
I vårt examensarbete vill vi undersöka om och införskaffa oss en djupare förståelse och 
kunskap för hur musiken påverkar ungdomarna i deras vardag. 
 
Frågeställningar: 
 

-   Hur påverkas ungdomars identitet och konsumtion av hiphopmusik? 
-   På vilket sätt uttrycker sig dynamiken inom vänkretsar som lyssnar på hiphopmusik? 

 
Öppna & inledande frågor 
 

1.   Vad heter du och vad är din sysselsättning? 
2.   Vad läser du i skolan? 
3.   Vad brukar du göra på fritiden? 

 
Musik 
 

4.   Hur länge har du lyssnat på musik? 
5.   Hur ofta lyssnar du på musik? 
6.   Vad föredrar du att lyssna på? 

 
Upplevelsen av musik 
 

7.   Upplever du att musiken påverkar dig? I så fall hur? 
8.   Upplever du att din konsumtion av kläder beror på musiken? (Vart handlar du och 

vilka märken?) 
9.   Vilken plats har musiken i ditt liv? 
10.  Vad bidrar musiken med? 
11.  Hur ser gruppdynamiken ut i vänkretsen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
BILAGA C: INTERVJUGUIDE  
 
Fokusgruppintervjuer 
 

1.   Presentera  er  själva  och  berätta  vilken  musik  ni  gillar  mest?  (Ex.  artister  och  gener)  
2.   Varför  gillar  ni  den  typen  av  musik  tror  ni?  (Ex.  text,  stil,  gemenskap)  
3.   Tycker  ni  att  ni  kan  relatera  till  musiken  ni  lyssnar  på?  

  
 

4.   Hur  tror  ni  man  väljer  musiksmak?  (Varför  gör  man  det)  
5.   upplever  ni  att  eran  musiksmak  har  förändrats  med  tiden?  (Utveckla)  
6.   Har  ni  några  favoritartister  (i  så  fall  vem,  vilka  och  varför?)  

 
 

7.   Har  era  favoritartister  påverkat  era  val  av  kläder?  
8.   Tycker  ni  att  ni  klär  er  efter  musiksmak?  
9.   Umgås  ni  med  folk  som  har  olika  musiksmaker?  
10.  Drömmer  ni  om  att  bli  artister  (kolla  om  det  hör  med  identitet  och  konsumtion)  

 
 
Följdfrågor: 
 
Vad säger vänkretsen om ni inte klär er som dem? 
Accepterar vänkretsen annan musiksmak 
Har er identitet påverkats eller utvecklats av musiken? I så fall hur? 
Brukar ni i er vänkrets prata om musik? Vem bestämmer och varför? 
Hur mycket tid lägger ni ner på musik? 
Finns det speciella tillfällen då ni lyssnar på musik? 
Vart hittar ni musiken? 
 
 
Vi har även ställt andra följdfrågor som dykt upp under intervjun.
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