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Syftet med uppsatsen har varit att göra ett nedslag i den svenska reggaescenen för att förstå 

hur artisterna kommunicerar med sin publik. Vi har gjort en semiotisk analys av artisternas 

musik, skivomslag, bilder och videos. Vi har även analyserat och kartlagt den svenska 

reggaemusiken för att hitta samhällskritiska uttryck och för att förstå hur reggaescenen 

fungerar som grupp. För att förstå den svenska reggaescenen är det intressant att undersöka 

den jamaicanska reggaen och rastafarirörelsen, som den härstammar från, för att hitta likheter 

och skillnader i symboler och uttryck. Vi har utgått från följande frågor: Vad kommunicerar 

reggaeartisterna? Hur kommuniceras det? Hur används de traditionella jamaicanska 

reggaesymbolerna och uttrycken? Hur har reggaemusiken anpassats till en svensk kontext? 

Hur opponerar sig den svenska reggaen mot en samtida medial kontext? 

 

Resultatet av vår analys visar att den svenska reggaescenen, liksom den jamaicanska, är öppen 

för en subjektiv tolkning av vilka symboler och uttryck man anser vara viktiga. Största 

genensamma nämnaren är kritiken mot ”Babylon” som står för det västerländska samhället. 

Här har den svenska reggaescenen gjort en omtolkning av begreppet ”Babylon” genom att 

sätta det i en svensk kontext där svenska samhällsproblem står i fokus. Vi har funnit många 

olika samhällskritiska uttryck men framförallt fyra större teman: polisbrutalitet, ganja 

(marijuana), konsumtionssamhället och massmedia. Vi har även funnit att den svenska 

reggaescenen både fungerar och själva ser sig som förmedlare av ett politiskt alternativ till 

etablissemanget. Artisterna fungerar sammanhållande av sin subkultur. Likheter mellan 

artisterna gör att de sammanförs av en stark och samhällskritisk grund. Här är alla systrar och 

bröder i den kamp som förs mot ”Babylon”. 
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INLEDNING 

I januari 2012 hände det något ovanligt i musiksverige: den svenska reggaeartisten Kapten 

Röd vann så väl ”Årets Artist” som den prestigefyllda ”Guldmicken” på P3 Guldgalan. 

Händelser som sådana är tecken på att det har hänt mycket inom den annars så osynliga 

svenska reggaescenen. Vi ser det som ett tecken på att musiken blivit mer accepterad och 

folklig. Sedan reggaen etablerades i Sverige under 70-talet, med Peps Persson i spetsen, har 

det skett många förändringar i samhället. Vi befinner oss i en ny tid med ett nytt 

samhällsklimat och nya problem och frågor. I glappet mellan Peps Persson och dagens 

svenska reggae har scenen varit tämligen osynlig och liten. Men med dagens artister som 

Kapten Röd, General Knas och Stures Dansorkester har genren fått ett uppsving. Det finner vi 

intressant med tanke på att reggaen, både i sin ursprungsform och idag, bottnar i en radikal 

och djup samhällskritik som nu verkar få en större spridning genom att svenska reggaeartister 

etableras.   

  Vi har funnit att det finns väldigt lite skrivet om den moderna svenska reggaen och eftersom 

den växer sig större och större är det ett intressant fält att titta närmare på. Vi vill titta närmare 

på hur den svenska reggaekulturen kommunicerar med sin publik dels genom sina texter men 

även genom stilistiska uttryck. Med semiotiska verktyg som grund undersöker vi hur 

reggaeartisterna skapar mening genom användandet av bland annat symboler. Vi utgår från 

begreppen subkultur och hegemoni för att få förståelse för den svenska reggaens 

samhällskritiska uttryck och fokuserar på utvalda teman: polisbrutalitet, ganja, 

konsumtionssamhället och massmedia. Utöver detta har vi tittat på hur reggaekulturen skapar 

mening inom sin egen grupp och vilka likheter och skillnader som finns där. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Detta är en uppsats inom fältet Cultural Studies. Den sortens studier intresserar sig ofta för 

relationen mellan ”kultur”, i detta fall den svenska reggaekulturen, och samhällets instanser, 

framför allt ekonomiska och politiska.
1
 Eftersom sub- och motkulturer i grunden uppstår som 

en reaktion mot, som dessa kulturer uppfattar det, ett problem i samhället bidrar en studie av 

detta slag till att lyfta fram en bild av hur samhället uppfattas idag. 

  Syftet med uppsatsen är att analysera och kartlägga den svenska reggaekulturen för att kunna 

hitta samhällskritiska uttryck och undersöka på vilket sätt den samlade svenska reggaescenen 

                                                             
1
 Lindgren 2009:13 
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fungerar som en sub- och motkultur med ett fokus på både likheter och skillnader. Genom att 

tolka låttexter, skivomslag, bilder och musikvideos redogör vi för hur symboler och olika 

budskap kommunicerar mening. Frågor vi utgått från är: 

 Vad kommunicerar reggaeartisterna? Hur kommuniceras det? 

 Hur används de traditionella jamaicanska reggaesymbolerna och uttrycken? Hur har 

reggaekulturen anpassats till en svensk kontext? 

 Hur opponerar sig den svenska reggaen mot en samtida medial kontext? 

METOD 

Denna uppsats kan ses som ett nedslag i dagens svenska reggaescen. Urvalet som ligger till 

grund för vår analys består av svenska reggaeartister från två stora svenska reggaefestivaler 

som har ägt rum under sommaren 2011: Öland Roots och Uppsala Reggaefestival, samt tre 

mindre festivaler: Reggae i ruinen (Visby), Rebel music festival (Enköping) och 

Reggaefestival i Vinterviken (Stockholm). På så vis har vi kunnat identifiera artister som både 

är aktuella och som genom att uppträda på en reggaefestival själva ”bekänner” sig till 

reggaemusiken. Den moderna svenska reggaen är dock influerad av många olika musikstilar. 

Vi har därför gallrat ut de band som har en alltför uppblandad stil, det vill säga att den saknar 

den ”baktakt” som speciellt utmärker reggaen. Eftersom vi är intresserade av just den svenska 

reggaen och dess relation till den jamaicanska reggaens symboler och teman har vi uteslutit de 

artister som inte sjunger på svenska eller som sjunger merparten av texterna på ett annat 

språk. Utöver dessa kriterier resonerade vi oss fram till att de utvalda artisterna måste vara så 

pass stora att de släppt minst ett album. Detta urval resulterade i elva kvarvarande artister som 

får representera svensk reggae i denna uppsats. Dessa artister är General Knas, Glesbygd’n, 

Governor Andy, Ital Skurk, Kapten Röd, Oskar Franzén, P-Danjelsa, Ras Cricket, Slag från 

Hjärtat, Stures Dansorkester och Syster Sol. För en närmare presentation av artisterna se 

bilaga 1. 

  Något vi noterar i vårt urval är att genusrepresentationen är något skev: endast Syster Sol 

och Glesbygd’n består av kvinnliga medlemmar. Detta representerar dock den svenska 

reggaescenen ganska väl då kvinnliga artister utgör en mindre del generellt sett. 

Det material vi har utgått från är artisternas samtliga låttexter och några skivomslag, 

musikvideos och bilder på artisterna. Vi har utgått från det material som finns tillgängligt via 

Internet för att få den bild av svensk reggaemusik som möter fans och andra intresserade. 

Låtarna har vi hämtat från Spotify, You Tube, MySpace- och hemsidor. Eftersom den svenska 
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reggaescenen i mångt och mycket är en undergroundrörelse har det varit svårt att få ett samlat 

grepp om artisternas musik och resultatet av metoden för vårt materialurval är att vi 

säkerligen inte lyssnat på all musik som artisterna gjort. Dessutom har det ibland varit svårt 

att uppfatta vad artisterna sjunger, något som vi har fått ta i beaktning, men som är i linje med 

vår ambition: att undersöka det som publiken möter. 

Som metod har vi valt att fokusera på en tolkande innehållsanalys där vi har analyserat 

återkommande teman som sammanför artisterna. Vi har valt att använda oss av en enklare 

form av semiotisk analys som metod och verktyg för att analysera de utvalda låttexterna. Med 

en semiotisk analys har vi undersökt tecknet i sig själv (det denotativa) och vad tecknet 

hänvisar till (det konnotativa).
2
 Då semiotiken i grunden handlar om hur ord kommunicerar 

mening har vi på så vis kunnat förstå texterna i ett större samhällsperspektiv. Detta kan också 

tillämpas på andra kommunikativa yttringar, så som bilder, filmer eller teaterföreställningar.
3
 

Något som vi har använt oss av för att på ett fördjupat plan analysera exempel på hur de 

tematiska områdena tar sig uttryck. I teorikapitlet kommer vi beskriva semiotiken närmare.  

 

UPPSATSEN RELIABILITET 

I vilken utstäckning kan vi lita på de resultat som vår analys kommer fram till? Validiteten av 

resultatet svarar på om vi har undersökt det vi har sagt oss vilja undersöka och reliabiliteten 

svarar på hur pass trovärdigt resultatet är. Hade resultatet blivit det samma om det hade 

upprepats under snarlika förhållanden?
4
 Kriterierna kommer att se annorlunda ut beroende på 

om den viktigaste grunden är förståelsen för undersökningsobjektet till skillnad från om 

undersökningen vill prova till exempel en hypotes.
5
 Eftersom den svenska reggaescenen är 

relativt liten utgör vårt urval ändå en så pass stor del att vi kan säga att den är representativ för 

den svenska reggaescenen 2011. Det som också styrker vår analys är det omfattande material 

vi utgått ifrån. Ambitionen med denna uppsats är dock inte att göra anspråk på ”objektiva 

sanningar” om den svenska reggaescenen. När vi tolkar är det svårt att kringgå att det är 

utifrån ett visst perspektiv och med våra egna erfarenheter i bakhuvudet som tolkningen görs. 

Detta kommer att färga resultaten av våra undersökningar.
6
 Uppsatsen ska ses som ett nedslag 

i den svenska reggaekulturen och representerar ett sätt att tolka musiken och artisterna.  

                                                             
2
 Bignell 2002:16 

3
 Bignell 2002:5,6 

4
 Merriam 1994:177,180 

5
 Merrian 1994:176 

6
 Fay 1996:72 
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HISTORIEBAKGRUND 

Reggaemusiken härstammar från Jamaica och bygger på de erfarenheter som den svarta 

befolkningen upplevde under kolonialtiden. Musiken var ett sätt att återskapa den afrikanska 

kulturens uttryck som gått förlorat under åren av förtryck som de svarta utsattes för när de 

förslavades i Västindien.
7
 Det går inte att beskriva reggaemusiken utan att nämna 

rastafarirörelsen. Det var med hjälp av reggaemusiken som rastafarirörelsen spreds över 

världen. Den nära kopplingen mellan rastafarin och reggaen har gjort att de, i många fall, har 

ett gemensamt symbolspråk. Rastafarirörelsen växte fram under början av1900-talet när 

fattiga svarta jamaicaner flyttade från landsbygden till storstaden Kingston med hopp om ett 

bättre liv. Men i storstadsslummen var dåliga levnadsförhållanden med påtagliga 

klasskillnader ett faktum och människor började ställa krav på politiska och sociala 

förbättringar. Dessa krav uttrycktes av den växande religiösa och politiska rastafarirörelsen.
8
 

Den religiösa delen av rastafarirörelsen bygger på Bibeln. Rastafarins ”subversion” av Bibeln, 

där Gud anses finnas i Etiopien och dit de svarta ville återresa för att slippa lidandet i 

”Babylon” (västvärlden), fick ett stort genomslag i Kingstons getton
9
 och senare även i de 

Västindiska samhällena i Europas storstäder.  

 

REGGAEN KOMMER TILL SVERIGE 

Reggaen kom till Sverige under 70-talet och precis som i Europas övriga storstäder var det 

västerindiska invandrare som stod för reggaen i början. De reggaemusiker som etablerades i 

Sverige hade dock tagit ”omvägen” via bland annat England. Det som kallas den ”första 

vågen” av svensk reggae hade sin höjdpunkt i början av 80-talet. De svenska artisterna sjöng 

på svenska och när reggaens rytmer blandades med en svensk musiktradition skapades ett nytt 

sound. Samhällskritiken var det stående inslaget i texterna.
10

 Reggaens andra våg sträcker sig 

över hela 90-talet och var mycket svagare än den första. Reggaen utvecklades internationellt 

till stilen dancehall och blev råare med andra typer av texter som behandlade ämnen som sex 

och vapen.
11

 I Jamaica kom det en reaktion mot dancehall i slutet av 90-talet. Musiken 

började blir mer lugnare i tempo och texterna innehöll mer rastafari och sociala budskap igen. 

En ny sångstil, så kallad singjay, tog plats. Denna nya sångstil etablerades även i Sverige. 

                                                             
7
 Bjurström 1988:9 

8
 Bjurström 1988:22,23 

9
  Hebdige 1987:33 

10
 Lönner 2010:44, 46 

11
 Lönner 2010:86,87 
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Under 90-talet hade hiphopen slagit stort i Sverige. Detta banade vägen för en ny reggaevåg, 

den tredje vågen, som vi befinner oss i nu. Det blivit allt svårare att se kopplingen till den 

gamla Jamaicanska reggaen i de svenska låtarna. Inspirationen kommer från många håll: 

punk, hiphop och pop. Som Lönner skriver: …den gemensamma nämnaren är ofta inte större 

än baktakten.
12

 

 

TEORI  

I teoriavsnittet fokuserar vi på hur begreppen sub- och motkultur kan tolkas och appliceras 

(senare) på den svenska reggaekulturen. Begreppet flytande signifikans bidrar med en 

förståelse för rastafari- och reggaekulturens mångfasetterade yttryck.  

  Hegemonibegreppet använder vi eftersom den svenska reggaemusiken till största del 

uttrycker en kritik mot samhället (Babylon). De menar att människor inte ser hur marknaden, 

politiker, polis och massmedia påverkar oss. Speciellt genom den bild massmedia lyfter fram 

av verkligheten som är färgad av hegemoniska processer. För att kunna undersöka texternas 

konsumtions- och mediekritik använder vi forskning av Bauman och Mathiesen som 

referenspunkter för att förstå alla delar av låttexternas samhällskritiska uttryck. Deras teorier 

genomsyras av hegemoniska beskrivningar av samhället kopplat till konsumtion och 

massmedia. 

  Vårt undersökningsområde går att finna inom Cultural Studies som är en rymlig benämning 

på ett akademiskt fält där forskare från en rad olika discipliner inom bland annat humaniora 

och samhällsvetenskap stålar samman. Det gemensamma intresset är att studera mänskliga 

kulturer eller hur dessa kulturer uttrycks. Cultural Studies formades i Storbritannien under 

slutet av 1950-talet och har sedan spridit sig över världen. 
13

 Influenser hämtas från en rad 

olika teori-traditioner, så som marxismen, semiotiken, strukturalismen, feminismen och 

postmoderna teorier.
14

  

 

SEMIOTIK: HUR TECKEN KOMMUNICERAR MENING 

Semiotiken har fått sitt namn från grekiskans semeion, som betyder tecken. Inom semiotiken 

undersöks hur tecken kommunicerar mening.
15

 En grundläggande tanke inom semiotik är att 

de meningar ett tecken besitter är gemensamt för alla medlemmar inom en kultur eller ett 

                                                             
12

 Lönner 2010:63 
13

 Lindgren 2009:11 
14

 Miegel & Johansson 2002:245 
15

 Bignell 2002:5 
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samhälle.
16

 Även om semiotiken i grunden handlar om hur ord kommunicerar mening kan det 

tillämpas på andra kommunikativa yttringar, så som bilder, filmer eller teaterföreställningar.  

  En symbol, till exempel ”reggaens färger” gult, rött och grönt, är ett tecken vars betydelse 

består av vad betraktaren läser in i tecknet.
17

 Reggaens färger förknippas, i alla fall inom 

reggaekulturen, med den betydelse Etiopien och den svarte konungen Haile Selassie har haft 

för reggaen och rastafarin: Babylons (kommande) förfall och återtåget till Zion. Men det finns 

ju inget självklart samband mellan färgerna och Babylons förfall, utan det bygger på en social 

överenskommelse som skapar mening för läsaren. Genom att undersöka vilka symboler de 

svenska reggaeartisterna använder sig av och hur de använder sig av dem kan vi förstå vad de 

vill kommunicera.  

  Att erövra och omförvandla ”fiendens” symboler kallas för semiotisk gerillakrigsföring och 

är ett sätt att utmana den mening som på ett vedertaget sätt är förknippat med en specifik 

symbol.
 18

 Begreppet är användbart som analysverktyg när vi undersöker hur den svenska 

reggaekulturen utmanar de normer som råder i samhället. Men även inom reggaekulturen 

pågår det en ”kamp” mellan olika teckens mening. Det går att förstå reggaekulturen genom 

begreppet flytande signifikans. Det refererar till ett tecken som inte har en överrenskommen 

mening. I stället ”kämpar” olika sidor för att fylla tecknets mening med just det som de själva 

anser vara viktigt.
19

 Eftersom reggae- och rastafarikulturen är öppen för individuella 

tolkningar ges utrymme att välja ut betydande delar av kulturens symboler och dylikt för att 

fylla dem med mening.
20

 

 

SUB- OCH MOTKULTURER 

Inom Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies, även kallat Birminghamskolan, 

är ålder och klasstillhörighet en utgångspunkt för att studera olika delkulturer. De menar att de 

delkulturer som uppstår inom respektive klass kan betraktas som generationsspecifika 

reaktioner och lösningar på specifika klassproblem.
21

 Sub- och motkulturer analyseras med 

utgångspunkt i att de är ”ungdomskulturer”. Vi menar att reggaen inte enbart är en 

ungdomskultur utan bredare än så. Dock anser vi att dessa teorier kan användas för att 

analysera reggaekulturen eftersom det i mångt och mycket handlar om hur utövare använder 

                                                             
16

 Fiske 1997:66 
17

 Fiske 1997:71 
18

 Sernhede 2002:142 
19

 Winter et al 2000:35 
20

 Bjurström 1988:79 
21

 Bjurström 2005:75 
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sig av en specifik stil för att kommunicera. Att göra det är inte begränsat enbart till ungdomar. 

  ”Stil” definieras genom fyra dimensioner; kläder (eller andra visuella attribut), uppträdande, 

musik samt argot (språkbruk). Detta har dock kritiserats för att vara väl förenklat eftersom det 

mycket väl kan förekomma fler dimensioner än dessa fyra inom en stil. En stils ”texter” 

avkodas genom semiotiska analyser och gör det möjligt att förstå hur de förhåller sig till 

omvärlden.
22

 

  Birminghamskolan gör en skillnad mellan sub- och motkulturer eftersom de menar att olika 

delkulturer försöker lösa olika sorters problem. Förenklat menar företrädare för 

Birminghamskolan att subkulturer är en reaktion på arbetarklassens ställning medan 

motkulturer speglar en kris inom den dominerande medelklassen.
23

 När det gäller reggaen är 

det svårt att säga om det är en sub- eller motkultur. En subkultur inriktar sig mot att utveckla 

en icke-verbal symbolisk stil medan en motkultur lyfter fram det verbala politiska 

motståndet.
24

 Precis som punk- och hiphopkulturer har reggaen drag av båda eftersom de 

sticker ut så väl stilmässigt, med hjälp av symboler och klädkoder, som politiskt, genom sina 

samhällskritiska texter.  

 

STIL SOM EN AVSIKTLIG KOMMUNIKATION 

För att förstå den oskarpa linjen mellan sub- och motkulturer tar vi hjälp av sociologen och 

medieteoretikern Hebdige som är kopplad till Birminghamskolan. Han betraktade de stilar 

som omger delkulturer mer som en ”avsiktligt kommunikation”. Han menar att stil som en 

avsiktlig kommunikation sticker ut, är ett laddat val och vill bli läst av sin omgivning. Till 

skillnad från mainstreamkulturen som ofta försöker maskera sig som ”naturlig” vill 

medlemmar av olika subkulturer visa upp sina egna koder. Genom sin stil kan de avläsas som 

opponenter mot den rådande normen.
25

  

  Hebdige beskriver delkulturernas stil som en form av ”refusal”: en vägran. Ett medvetet val 

som leder bort från samhällets normer och den rådande hegemonin. ”Stil” inom subkulturer är 

präglat av vad som skapar mening inom just den kulturen. Olika objekt (till exempel 

punkarnas säkerhetsnålar eller rastafariernas dreadlocks) visar ett symboliskt tecken på en 

självpåtagen exil från omvärlden: en slags ”symbolisk kränkning” av den rådande sociala 

                                                             
22

 Bjurström 2005:74 
23

 Bjurström 2005:75 
24

 Sernhede 2002:159 
25

 Hebdige 1987:101 
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strukturen.
26

  

  Det är genom att motsätta sig och utmana sociala koder som dessa kulturer har makt att 

provocera och störa. De provocerar genom att tala om ”förbjudna” ämnen i ”förbjudna” 

former.
 27

 Ett tydligt exempel på detta är den svenska reggaekulturens inställning till 

marijuana (som vi kommer analysera närmare) som kolliderar med den rådande 

samhällsordningen. 

  Vi delar uppfattningen att begreppen sub- och motkultur går in i varandra och att en kultur 

inte kan förstås utan att titta på bägge definitioner. För att underlätta läsningen av uppsatsen 

har vi valt att i fortsättningen benämna reggaekulturen med begreppet ”subkultur”. Detta ska 

dock ses ur ett bredare perspektiv och innefattar så väl definitionen av en motkultur som 

synen på stil som en avsiktig kommunikation.  

 

HEGEMONI 

Teoretikern Gramscis hegemonibegrepp syftar till grupper i samhället som kämpar på olika 

sätt att för att få andra människors samtycke och att de ska tycka att just deras ideologi eller 

synsätt är det överlägsna.
28

  

  Hegemonibegreppet har senare sammankopplats med Althussers ideologibegrepp. Han såg 

på ideologi som ett system av representationer som innefattar bilder, myter, begrepp och 

idéer. Dessa styr hur människor tänker och uppfattar sig själva i förhållande till omvärlden. 

Ideologin har som syfte att upprätthålla sociala förhållanden i samhället. Men en ideologi är 

inte det samma som verkligheten, utan en tolkning av verkligheten. De grupper som 

dominerar i samhället måste på så vis med sin tolkning kämpa för att få kontroll och bli den 

ideologi som härskar. Althusser menade att det är omöjligt för den styrande makten att verka 

utan ha ett hegemoniskt inflytande över samhället och över den så kallade ideologiska 

statsapparaten. Dessa innefattar skolan, familjen, kyrkan, rätten, politiken, facken, kulturen 

och medierna. Gramscis tidigare hegemonibegrepp kan på så vis ses som ett komplement till 

ideologibegreppet. Gramsci myntade begreppet hegemoni i syfte att ge svar på hur det 

kommer sig att västerländska kapitalistiska samhällen inte utmanas och störtas. Svaret på 

detta är enligt Gramsci att dominerande ideologier framställs som självklara och 

allmängiltiga, inget man ifrågasätter. Anledningen till att det fungerar är att det inte påtvingas 
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utan sker genom samtycke från människor.
29

 Detta perspektiv är relevant eftersom de svenska 

reggaeartisterna tydligt sätter sig emot samhället i stort och på det sätt som hegemoni utövas 

för att få oss medborgare välvilliga. Många av texterna handlar just om en kritik gentemot 

makthavarnas inflytande på människor och andra delar av den ideologiska statsapparaten.  

 

KONSUMTIONSSAMHÄLLETS HEGEMONI 

Sociologen Bauman bistår med ett bidrag till den många gånger kritiska debatten i samhället 

som förs om konsumtionens baksidor.  Han ger sin version av konsumtionssamhället och 

många av teorierna återspeglas i artisternas kritiska texter. Han menar att utvecklingen har 

gått från ett produktion- till ett konsumtionssamhälle, där solidaritet förbytts mot ett ansvar 

för den enskilde individen. Det innebär att banden mellan människor blivit sämre och bidragit 

till en individualisering där individens prestation står i centrum.
30

 

  Marknaden uppmanar oss ständigt att konsumera så att vi kan nå den sociala ställning som vi 

söker.
 
Marknaden går igenom ett kretslopp: producera så att konsumentarena kan slänga och 

köpa nytt.
31

 Marknaden är medveten om människors strävan efter att passa in och känna 

tillhörighet. Denna osäkerhet utnyttjas vid marknadsföring. Det kan vara svårt att hålla fast 

vid sin identitet och livsstil eftersom konsumenten hela tiden uppmanas att bli någon annan. 

Individer påverkas och känner sig otillräckliga när de inte lever upp till senaste idealen.
32

 

Artisterna uttrycker en kritik gentemot konsumtion då de kritiserar marknaden som driver oss 

att köpa allt mer och mediernas sätt att uppmuntra konsumtion och utseendefixering. 

 

MASSMEDIERNAS HEGEMONI 

En del av det som Althusser kallade ”den ideologiska statsapparaten” är massmedia. För att 

belysa mediernas makt har vi tagit hjälp av Mathiesen, professor i rättssociologi. Han har, 

som många andra, skrivit om mediernas inflytande och påverkan. Mathiesen bok 

sammanfattar många olika teorier kring medier och hur de utövar makt i samhället. På så vis 

är den en god grund att stå på när vi undersöker artisternas mediekritiska texter. Exempel på 

andra kritiker, som har samma mediekritiska inriktning, är Herman & Chomsky som har 

utvecklat ”propagandamodellen”.  De menar att medias rapporteringar över vilka nyheter som 

ska få utrymme anpassas efter politiskt och ekonomiskt tongivande intressen i samhället.
33
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  Mathiesen menar att media användas för att stärka etablerade regimer, institutioner och 

samhällssystem
34

 och på så vis upprätthålla den rådande hegemonin.  

  Massmedia har kontroll över vilken information som sprids och spelar då en avgörande roll i 

hur samhället uppfattas. Mathiesen beskriver mediernas olika sätt att bedriva 

informationskontroll. Beteendekanalisering innebär spridning av en viss selektiv information 

och har som syfte att styra människors attityder i en viss riktning, beroende av att just den 

informationen ersätter en annan.
35

 Temakontroll handlar om hur medierna väljer ut 

information som de vill göra nyheter av. Det bestämmer på så vis också vad som anses vara 

viktigt i samhället. Det finns en uppfattning om att den politiska eliten ihop med medierna 

sätter agendan och fungerar som gatekeepers.
36

 

  De svenska reggaeartisterna uppmärksammar i sina texter en kritik mot mediernas 

rapporteringar och ofta uttrycker de att makten och medierna samarbetar. Det finns de som 

menar att medias ord är propaganda.  

 

ANALYS 

Genom att kartlägga artisternas låttexter har vi kunnat urskönja fyra återkommande teman 

som vi finner extra intressanta. ”Babylon”, symbolen för samhällsförtryck, kan ses som ett 

paraply under vilket dessa teman vilar. De teman vi kommer att analysera närmare är 

polisbrutalitet, ganja, konsumtionssamhället och massmedia. Förutom dessa teman innefattade 

artisternas texter andra återkommande teman, till exempel kärlek och dansglädje. Eftersom 

reggaen i grunden har ett samhällskritiskt ursprung har vi valt att fokusera på detta och har på 

så vis valt bort andra delar. Dock är samhällskritiken väldigt bred och all kritik som uttrycks 

faller mer eller mindre under benämningen ”Babylon”. Därför har vi lagt mer fokus på de 

delar där Babylon presentaras i en svensk kontext. Som en inledning fokuserar vi dock på mer 

generalla likheter och olikheter mellan artisterna. 

 

DEN SVENSKA REGGAEN: SAMHÖRIGHETER OCH SKILLNADER 
Den svenska reggaescenen är liten och det verkar som att de flesta artisterna känner varandra. 

Managementbolaget Swingkids fungerar som bokare ”eller mer” till fem av de elva artisterna 
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som ingår i vårt urval.
37

 Förutom att många av artisterna har samma bokare gästar de 

varandras album och spelningar, refererar till varandra i sina låttexter och skriver beats till 

varandra. Detta gäller även de artister som inte är kopplade till Swingkids. 

  För en subkultur är det viktigt att definiera den egna gruppen – och vilka som inte tillhör 

den. Differentieringen mot det som betraktas som ”normalt” är själva poängen med en 

subkultur eftersom det är så grupptillhörigheten skapas och upprätthålls.
38

 Enligt Lönner 

skiljer sig den svenska reggaen från den jamaicanska genom att den jamaicanska reggaen är 

mer kommersiell medan den svenska (och europiska) reggaen alltid varit en 

undergroundrörelse. Därför har det varit viktigt inom svensk reggae att definiera vad som är 

”den äkta reggaen”.
39

 Vilket kan tyckas intressant med tanke på att den svenska reggaen själv 

bygger på en omtolkning av den jamaicanska reggaen. Genom att referera till varandra i 

låttexterna skapas en gemenskap: det är vi som hör ihop, det är vi som är Svensk Reggae! I 

musiken tas även avstånd från ”Svenssons” som ses som den tysta massa som upprätthåller 

samhällshegemonin. Ital Skurk sjunger i ”Ta det lugnt” …Ta det lugnt nu Svensson, som 

vanligt, bara lugnt. Fast de sålt ut det mest har du ditt på det torra… . Det är också tydligt 

vad som inte anses vara äkta: på en svensk reggaeblogg frågar man sig vem de populära 

samlingsalbumen Absolute Reggae är gjorda för och kommer fram till att de är till för 

”svennebanan”.
40

 Det som är kommersiellt anses ”fult” och bidrar till förståelsen av vad det 

som är ”äkta reggae”. Differentieringen mot andra grupper skapar ett ramverk för den egna 

gruppen och det är inom dessa ramar som den svenska reggaekulturen är verksam.  

  Den mest uppenbara gemensamma nämnaren för reggaekulturen är så klart själva 

musikstilen och reggaens typiska baktakt. Denna baktakt härstammar från musikstilen Burru 

som är en Afrikansk-Västindisk musikstil vars rötter ligger i Afrikanska fruktbarhetsritualer. I 

Burrumusiken markeras inte grundslagen av trummorna – dessa ersattes av till exempel 

handklappningar eller dansande fötter. De ”pauser” i musiken som skapas då är de grunddrag 

som återkommer i den moderna reggaen.
41

 

  När afrikanska slavar kom till Jamaica fick de behålla sina musikinstrument och slavherrarna 

uppmuntrade till och med sina slavar att utöva musik. Men de slutade uppmuntra detta när de 

förstod att musiken ”talade” till slavarna och uppmanade till motstånd. Då förbjöds 
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musikutövandet helt.
42

 Fortfarande idag anser vi att raggaens baktakt är talande. För de som 

har en förståelse för reggaemusikens budskap, som genomsyras av samhällskritik och 

motstånd mot den rådande hegemoniska ordningen, står baktakten än idag för en uppmaning 

till motstånd. Kärlek till musiken och dansen är ett tema som återkommer i den svenska 

reggaekulturen, ofta kopplat till att musiken ska ses som en utmaning mot samhällsstyret. 

…Dansa mera! Det bästa sättet man kan protestera på… sjunger Oscar Franzén i låten 

”Dansa mera”. 

 

Det finns en stor variation av hur reggaens olika symboler och teman tolkas och hur 

framträdande de är. Den svenska reggaen går att förklaras med hjälp av begreppet flytande 

signifikans. Detta refererar till ett objekt som inte har en överrenskommen mening. I stället 

”kämpar” olika sidor för att fylla det med just det som de själva anser viktigt.
43

 Det kan 

förklaras med att artisterna har olika referensramar och tolkar reggaens symboler olika 

beroende på deras egen övertygelse. 

  En symbol som är starkt förknippad med reggaemusiken är hårstilen dreadlocks. Dreadlocks, 

som har sitt ursprung i Afrika, började användas av rastafarirörelsen i Jamaica under början av 

50-talet och många reggaeartister har anammat stilen, till exempel Bob Marley och Peter Tosh 

från den internationella scenen. Enligt rastafarirörelsen är det föreskrivet i Bibeln att håret ska 

bäras på det sättet. Dreadlocks symboliserar frihet och naturlighet men även motståndet mot 

Babylon. Motsatsen till dreadlocks är baldheads, det vill säga personer med rakade, skalliga 

huvud. Dessa baldheads sågs som Babylons lakejer.
44

 Det är få av våra artister som har 

dreadlocks. Mycket vanligare är att artisterna har rakade skallar, det vill säga att de ser ut som 

så kallade baldheads. Kapten Röd, General Knas och Governor Andy är några exempel. Här 

har ett attribut, som traditionellt har en stark koppling till reggaen, visat sig inte vara speciellt 

viktigt för de svenska reggaeartisterna. I stället har de valt en stil som, inom den egna 

kulturen, förknippas med det som de ställer sig emot. Att vara en del av reggaekulturen 

betyder inte att artisterna tar till sig alla symboler och använder sig av dem. Det är här den 

flytande signifikansen visar sig. Att raka av sig håret behöver inte, för artisterna, betyda att de 

”ansluter sig” till Babylon. Sverker Ydén, en av de som startade reggaeföreningen Blacka 

Rasta i Skärblacka och som haft en stor betydelse för svensk reggae, menar att dreadlocksen 
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växer inåt, inte utåt.
45

 Med andra ord: motståndet sitter på insidan och utseendet spelar mindre 

roll. Vi har noterat att det inte heller är så vanligt att artisterna flaggar med reggaens färger. 

De återfinns på några skivomslag, en del artister har det på sina kläder men det är mycket 

mindre förekommande än vad vi kanske hade förväntat oss med tanke på att den är en så stark 

symbol för reggaen. 

  Reggaen och rastafarikulturen har utvecklats sida vid sida och lever i en slags symbios med 

varandra, mer eller mindre. Men även här ser vi hur artisterna lägger olika vikt vid hur stor 

betydelse de tycker att det religiösa budskapet har. En del av artisterna har tydliga kopplingar 

till rastafarirörelsens religiösa del och refererar ofta till Jah, som är rastafariernas namn på 

Bibelns Gud, i sina texter. …Jah jah jag ber jag vet att du hör och ser, vill bara ha mer, 

kärleken du ger, när jag lägger mig vid stranden till floden, Jah lyfter mig över, Selassie 

sträcker ut en stadig hand och hjälper mig över…  sjunger Governor Andy i ”Jah Jah jag ber”.  

De flesta andra av artisterna har inga religiösa inslag i sina texter mer än att de använder sig 

av rastafarinrörelsens symboler. 

  Det finns också en annan syn på den religiösa delen av reggaemusiken. Ett exempel på detta 

är Kapten Röd som genom sin låt ”Blommor vid Oscarsleden” kritiserar den homofobi som, 

internationellt, är förknippat med vissa delar av rastafarirörelsen och reggaemusiken. Han 

sjunger …Så genom era färgade fönster ser man livet nyktrare, hycklare…. …nej nej, jag 

lessnade när du lova kärlek från din Mästare. Sen säger du jag kommer falla död om nån av 

samma kön blir nått mer än min bästa vän… . Även om det inom den svenska reggaescenen 

råder konsensus att ta avstånd från den homofobi som förknippas med reggae
46

 är Kapten Röd 

den som tydligast tar ställning mot det i sina texter.  

Att artisterna lägger olika vikt vid olika ämnen är inte så konstigt. Våra referensramar är olika 

beroende på var vi bor och vad som händer i våra närområden. En tydlig skillnad mellan 

artisterna ser vi mellan de som kommer från norra Sverige och de som kommer från södra. 

Här är det tydligt att deras referensramar skiljer sig från varandra. P-Danjelsa och Glesbygd’n, 

som representerar ”norr” i vårt urval, fokuserar sina låttexter på norra Sverige och många av 

texterna handlar om kärleken till hemtrakten och skogen. De politiska ämnen de refererar till 

är kopplade till frågor som rör deras närmiljöer, till exempel uranbrytning i de norrländska 

skogarna eller samerna. …Visst är det vacker att tycka synd om indianerna. Vi pissar på USA 

och skiter själv i samerna. I sjuhundra år har de blivit skattade och plågade… sjunger  
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P-Danjelsa i låten ”Samerna”. Här kan man verkligen tala om en försvenskning av reggaen.  

I stället för att lägga fokus på de grupper som vanligtvis anses förtryckta av Babylon får 

Nordens ”egen” urbefolkning uppmärksamheten, en fråga som knappast brukar diskuteras i 

söder.   

  De södra banden är mer inriktade på händelser som är kopplade till deras områden. Till 

exempel får ”förorten” stor plats bland några av artisterna. De refererar till samhällsdebatter 

som pågår om förortsområden och menar att politiker vill tysta ner röster som kommer från 

dessa områden. …De säger Håll Käft om du kommer från Rinkeby, Bergsjön, Rosengård eller 

Hammarby… sjunger Governor Andy i ”Håll käft”.  …Ungdomen är inte dum, om systemet är 

korrupt vad ska ungdomarna göra? Det är inte sånt du vill höra, du vill att jag ska viska nåt 

sövande sötsliskigt i ditt öra. Men sanningen är den att något måste göras vi måste skrika 

högt om vi nånsin ska höras… går att höra i General Knas låt ”Det brinner”. Som vi ser i 

denna text identifierar sig dessa artister med ”förorten”. Detta ser vi som ännu en 

modernisering av reggaen. ”Förorten” står i stark konstrast till medelklassens Solsida och de 

”Svenssons” som man inom den svenska reggaekulturen tar avstånd från. Även om inte alla 

av artisterna kommer från dessa områden är det med dessa man identifierar sig: de som står 

långt bort från samhällets normer.  

 

SYMBOLEN BABYLON I EN SVENSK KONTEXT  

”Babylon” är en flitigt återkommande symbol inom reggaen och rastafarirörelsen. 

Ursprungligen stod Babylon för de vita kolonialmakternas förtryck av de svarta 

samhällsmedborgarna. Babylon är för rastafarikulturen ett dött samhälle som utnyttjar tredje 

världen för sina syften. När reggaemusiken spreds i Europas storstäder omtolkades Babylon 

av revolterande rörelser och användes för att beskriva den västerländska 

industrikapitalismen.
47

  

  Även de svenska artisterna använder en modernare tolkning av Babylon. Som subkultur vill 

de visa upp sina egna koder och stil och uttrycka sig som motståndare mot den rådande 

normen. Genom sitt motstånd ställer de sig på så vis utanför och bryter sig loss från den stora 

”massan”.
48

 Detta syns i kritiken mot Babylon som kommer till uttryck i en försvenskad 

kontext.  

  Förutom det generella användandet av ”Babylon”, som riktar sig mot samhällssystemet i 

allmänhet, blir den svenska kontexten tydlig i många av låttexterna. I Ital Skurks låt 
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”Folkhemsmord” har vi funnit en form av försvenskad version av Babylon. De sjunger att vi 

bor i ett samhälle där man anser att konkurrens är bra för alla och att privatisering har blivit en 

norm. Ett annat exempel på en ”försvenskning” av Babylon kan kopplas samman med 

rastafarirörelsens politiska uttryck. Det finns en lång tradition inom rörelsen att se vänster och 

högerpolitik som samma sak: lika dåligt och förknippat med Babylon. De vill komma undan 

det som de menar är ett av Babylons största problem: dualismen och tvånget att välja det ena 

eller det andra. De menar att detta leder till motsättningar mellan människor.
49

 Denna 

politiska uppfattning kan vi se i Kapten Röds ”Färgernas krig”. Han sjunger om en politik 

med olika färger men som ändå dansar efter samma pipa. Att det inte spelar någon roll om vi 

”byter färg”, det vill säga byter regering, för allt är lika dåligt. Kapten Röd kallar den 

blockpolitik, som under senare tid har blivit mer och mer förknippat med den svenska 

politiken, en tragedi. 

  Det finns många texter som kritiserar landets ledare på olika sätt. Ett av angripningssätten 

jämför politiker med kriminella gangstrars som rånar medborgarna och bedriver ekonomisk 

och systematisk terror. Ett annat angripningssätt sker kring FRA-lagen, då det finns texter 

som menar att storebror övervakar oss, oavsett om man är skyldig eller inte. I boken 1984 

skriven av George Orwells myntades begreppet ”storebror” som beskrivs som en övervakande 

ledare.
50

 Boken handlar om ett framtidsscenario men vi har tolkat det som att texterna tar upp 

en verklighet där en bevakande ”storebror” redan existerar.  

 

Som ett försvar mot det kapitalistiska Babylon sjunger många av artisterna om att de vill att 

människor ska mobilisera sig och skapa ett samhälle som bygger på kärlek och solidaritet. I 

låten ”Vi kan ge mer” sjunger Stures Dansorkester om att sammanföra människor 

…Medmänniskor res er jag vet vi kan bli fler, vi låter morgondagen börja nu, medmänniskor 

res er jag vet vi kan ge mer…. General Knas sjunger att vi ska bygga våra liv och vårt 

samhälle på kärlek i låten ”Bygger på kärlek” och Ras Crickets ”Ser hur dom mördar” 

beskriver att det saknas en solidaritet och att vi borde dela lika på resurserna.  

  Bauman menar att dagens samhälle, konsumtionssamhället, kännetecknas av att solidariteten 

förbytts mot ett ansvar för den enskilde individen. Denna individualisering handlar om hur 

individen ska kunna prestera. I slutändan leder det till att banden mellan människor blir allt 

svagare.
51

 Konsumtionssamhällets avsaknad av solidaritet innebär att gruppen ersätts av 

                                                             
49

 Bjurström 1988:44,79 
50

 Orwell 2001 
51

 Bauman 2008:59,60 



19 
 

”svärmen” som inte innefattar inte något samarbete eftersom den inte är mer än summan av 

sina delar. Det stora antalet människor som rör sig mot samma riktning inger en form av 

trygghet. Då alla andra gör likadant kan det inte vara fel.
52

 Detta märks då människor på ett 

svärmliknande sätt driver runt på köpcenter inriktade mot samma mål, sökandes efter 

tillfälliga och efterstävade ideal, men ändå totalt separerade. Detta är en kontrast till den 

sammanhållning som artisterna beskriver i sina texter. I stället vill man stärka banden och 

komma ifrån det individbaserade samhället. Det märks också tydligt då många artister sjunger 

ut till sina ”systrar och bröder” vilket är ett tydligt sätt att visa på en gemenskap. 

 

FÖRDJUPNING: KRIGET MOT BABYLON 

Som tidigare nämnt och som vidare kommer att beskrivas i analysdelen finns en stark 

kollektiv gemenskap inom den svenska reggaescenen. Artisterna kan förklars som ”ledarna” i 

fronten för en alternativ rörelse som visar upp ett annat, kontrasterande, perspektiv till 

etablissemanget. Bland de artister som ingår i vår undersökning finner vi tre musiker vars 

namn drar tankarna till arméer och krigsherrar. Det är General Knas, Kapten Röd och 

Governor Andy. Med hjälp av klädval, som de visar upp på så väl skivomslag som konserter, 

och på bilder framställer sig dessa tre artister som krigsherrar (se bilaga 2). Men vad är det för 

krig de för? I Kapten Röds ”Mördare” finner vi en del av svaret …Men e det krig som dom vill 

starta, e det krig jag deklarerar. Förtroendet för Babylon kan aldrig repareras. Deras 

hyckleri kommer vi aldrig tolerera. (…) Justitia är döv, men inte blind, nej hon skelar… .  

   Ett återkommande tema i texterna, som inte bara uttrycks av ovan nämnda artister, är det 

som beskrivs som ett krig mot Babylon. Ett krig som inte utförs med hjälp av våld utan med 

hjälp av musikernas texter, musik och attityd. Användandet av arméinspirerade kläder, bilder 

och texter som talar om ett ”krig” är en medvetet vald stil som ifrågasätter och visar på ett 

symboliskt ställningstagande mot Babylon och fungerar som en verbal attack. ”Krig” är 

dessutom ett starkt ord som påkallar uppmärksamhet och beskriver hur angeläget artisterna 

vill få ut sitt budskap. Referenser till krig fungerar också som en varning för samhällsledarna: 

…Men när dom trampar på oss trampar dom på en mina… sjunger Kapten Röd i ”Färgernas 

krig”. Det vill säga att genom sitt agerande skapar samhällsledarna ett uppror som kan 

explodera när som helst. Med hjälp av sin musik ser dessa artister sig själva som fanbärare för 

det anti-Babyloniska budskapet och manar till samlat uppror mot maktens hegemoni. …Vi 

kan nånting som inte de kan, vi kan sätta en jävla massa folk i brand (…) mitt vapen är min 
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tanke, min animation… sjunger General Knas i ”General utan armé”.  Detta stilmässiga 

uttryck blir ytterligare ett tecken på att svenska reggaeartister ingår i en subkultur som, bland 

annat, använder just stilen som kommunikationsmedel.
53

 

 

BABYLONS TEMAN 

I en subkultur är det typiskt för medlemmarna att medvetet ställa sig utanför samhällets 

normer och den rådande hegemonin: att ”vägra”.
54

 Denna vägran är tydlig i texterna hos de 

svenska reggaeartisterna och återfinns tydligt i fyra intressanta teman som alla ger uttryck för 

en kritik gentemot Babylon: polisbrutalitet, ganja, konsumtionssamhället och massmedia. 

  Många artister tar avstånd ifrån konsumtionssamhället som uppmanar oss att hela tiden köpa 

nya saker och som bidrar till att människor aldrig är nöjda med det man har. En stark kritik 

återfinns bland texterna som handlar om polisbrutalitet och polisens jakt på cannabisrökare. 

Babylon återses även tydligt i den delen som berör media då många av artisterna menar att 

media styr oss och att makten i samhället har ett samarbete med massmedierna. Genom olika 

former av informationskontroll spelar media en stor roll då de visar en selektiv version av 

verkligheten.
55

 Detta färgar människors uppfattningar och påverkar samtliga av våra teman 

som alla återfinns i medias rapporteringar. 

 

TEMA 1: POLISBRUTALITET 

Reggaens kritik mot samhällsstyret innefattar även kritik mot en aggressiv polisstyrka. Kritik 

mot polisen är verkligen inte svårt att hitta i texterna och kan framför allt kopplas samman 

med temat ganja (som ofta beskrivs i samband med en negativ bild av polisen som trakasserar 

och förföljer). Därför är det relevant att fördjupa sig i bägge delar eftersom dessa texter utgör 

en viktig del av den samhällskritik som uttrycks. 

  Stures Dansorkester riktar kritik mot polisen i låten ”Farbror Blå”. De sjunger att polisen 

hetsar folk på demonstrationer, att demonstranternas motstånd bestraffas …När lagens 

väktare ser en tänkande människa blir de äcklade, ser de ett självförtroende vill de knäcka 

det… och  …Hotar med  våld  men du går alltid fri (Ooh, farbror blå) Så är det kårer med 

anda i (Ooh, farbror blå) Ni sa att han föll men du vet att ni slog… . Kapten Röd har ett 

liknande budskap i låten ”Bua” där han, tillsammans med Promoe, sjunger om kontrollen av 
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medborgarna i samhället och om kravallerna under EU-toppmötet i Göteborg 2001 som 

resulterade i att polisen skottskadade tre personer.
56

  

  Sernhede lyfter fram att musikkritiker i USA anser att rapmusiken kan ses som en källa till 

information om de sidor av samhället som vanligtvis inte syns i media. De menar att 

rapmusiken bidrar med ”sanningar” om det urbana livet som medelklassen inte skulle komma 

i kontakt med annars, framför allt inte genom traditionell massmedia. Detta kan appliceras 

även på den svenska reggaemusiken. Sernhede beskriver detta med ett begrepp som Gramci 

utvecklade: organiskt intellektualitet. Det innebär att det kan finnas ett analytiskt och kritiskt 

tänkande i miljöer som inte betraktas som akademiska och som avslöjar maktförhållanden ur 

ett annat perspektiv än det vi är vana vid.
57

 Artister fungerar på så vis som förmedlare av en 

verklighet som de anser inte lyfts fram. Ras Cricket sjunger i ”Snuten del 3”: ...inget har 

förändrats för er, för det som sker sker i mörket där ingen annan ser… .  

  Althusser menar att rättsväsendet är en del av den ideologiska statapparaten, precis som 

politik och media, som påverkas och är en del av hegemonin i samhället.
 58 

Polisens arbete är 

på så vis förankrat i medias rapporteringar,
 
som enligt Mathiesen spelar stor roll när det gäller 

informationskontroll. Han menar att media kan användas för att stärka makten och 

upprätthålla den rådande hegemonin. När medierna väljer en selektiv informationsspridning 

kan det hjälpa till att stärka vissa instanser i samhället och rättfärdiga dem eftersom en annan 

bild av verkligheten lämnas ute. Då får inte människor en hel bild, utan bara fragment av 

verkligheten, vilket bidrar till att vi inte känner till andra sanningar. Som Mathiesen beskriver 

finns det bland en del kritiker och forskare en uppfattning att den politiska makten och 

medierna tillsammans sätter agendan. 
59

  

 

Fördjupning: Polistrakasserier 

Här analyseras ett exempel på hur reggaeartisterna kan ses som organiskt intellektuella då de 

sätter sig emot den selektiva bild som visas upp i traditionell media. Slag från Hjärtats (feat 

Hoosam (Highwon)) video till låten ”Polisman”
 60

  illusterar detta. Den tar upp fallet om 

Johan Liljeqvist som blev utsatt för polisvåld och dog till följd av skadorna.
61

 I musikvideon 

får man se systern till Johan hålla upp ett pappersark med orden ”Min bror Johan dog till följd 
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av polisbrutalitet”. Videon visar en kontrasterande bild av polisen då bilden av ”snälla” och 

trumpetande musiker ur poliskåren möts av bilden på poliser i full mundering, med hjälmar 

och sköldar, som kastar stenar på demonstranter. Andra bilder visar hur en polis sparkar på 

folk som sitter på marken och tre poliser som slår med batong på en person som ligger ner.  

  Ett ljud- och delvis bildupptag från en mobiltelefon har fångat en polis i tjänst och ger ett 

exempel på den form av trakasserier som reggaeartisterna uttrycker. Polisen säger till en kille: 

”du uppträder lite nervöst ska du följa med på ett urinprov?” och fortsätter i nästa mening ”nä 

men vänta nu du är ju jävligt muntorr, har du tagit någonting?”. När den tilltalade försöker 

försvara sig fortsätter polisen att gå på killen på ett sätt som vi uppfattar som hetsigt. Det här 

kan kopplas samman med inledningen till musikvideon som visar barn som leker ”tjuv och 

polis”. Denna barnsliga och harmlösa lek eskalerar då de ser en kille komma gåendes. De 

säger ”vi tar bara honom och gör han till tjuv” sedan brottar de ner honom på marken för att 

han har en tröja med Bob Marley på som de menar är ”knarkmusik” och säger att han ska 

följa med på blodprov. Slag från Hjärtat vill på detta sätt göra oss uppmärksamma på att 

denna lek egentligen är på allvar och i högsta grad sker på riktigt i samhället. Det finns även 

andra artister som uttrycker att de på grund av sin kläd- och musikstil ofta blir 

misstänkliggjorda och tagna av polisen. 

  Vi tolkar videon som ett sätt för dem att lyfta fram en verklighet som människor vanligtvis 

inte kommer i kontakt med mer än då det händer något extraordinärt som att någon skadas 

allvarligt eller dör till följd av polisvåld. Men även om dessa rapporteringar sker menar 

artisterna att polisbrutalitet hela tiden pågår. För många människor är det en vardaglig realitet 

att polisen stoppar och misstänkliggör folk som, enligt dem, ser ut som brottslingar. Som en 

avslutning till videon riktar sig Slag från Hjärtat till justitieminister Beatrice Ask och 

Stockholms länspolismästare Carin Götblad och säger att folket vill ha en oberoende 

myndighet som utreder den korrupta delen inom deras organisation. 

 

TEMA 2: GANJA 

Användandet av ganja (marijuana) har i sin koppling till rastafarikulturen ett bibliskt 

ursprung. Rastafarikulturen har tolkat ordet ”ört” (”herb”) som förekommer i Bibeln som en 

beskrivning av den jamaicanska marijuanan.  Till skillnad från Babylons konstgjorda kemiska 

droger betraktas ganjan som ett naturlig och livs- och visdomsbejakande ”livsträd”. I 

rastafarikulturen används ganja ofta vid meditation för att nå ett högre medvetande och 

komma närmre det gudomliga. Det används även vid så kallade reasoning då folk samlas för 
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att diskutera livet och sin tro.
62

  

  Det är inte främst den religiösa kopplingen till ganjan som uppmärksammas i artisternas 

texter. Men i likhet med rastafarikulturen beskrivs ganjan med koppling till det naturliga. Det 

kallas bland annat ”den heliga örten”, ”skogarnas drottning”, ”tepåse” och de som 

tillhandahåller ganjan som ”botaniker”. Även motståndet till Babylons ”kemiska” droger går 

att finna i texterna. Governor Andy sjunger i låten ”Hålligång”: …sniffar inte snö, nej jag  

känner mig lugn. Bara sens-puff i min chill out…. Jobbar inte för något jävla knarkarförbund. 

Nål i venen kan inte känna mig sund därför har jag bara ganja-spliff i min mun… . Ras 

Cricket (feat Syster Sol) menar att man ska säga … hej till glaset och ta några bloss. Bara bra 

vibbar, ingen fajtas och slåss i ”Allt är precis som det ska”. 

  Eftersom reggaekulturen vanligtvis inte ifrågasätter lagen på det mest uppenbara sättet, det 

vill säga genom att bryta mot den, är det intressant att se kollisionen mellan lagen, som säger 

att bruk och innehav är förbjudet, och inställingen att ganja är en naturlig ört. …Låt mig va! 

Jag skadar ingen annan… sjunger Ras Cricket i ”Polisen dom” och General Knas menar i 

låten ”Hör polisman” att polisen …ska sluta med att leta i mina fickor… eftersom …lagar och 

skit hör inte hit…. 

Texterna som handlar om ganja speglar många gånger den samtida debatt som förs kring 

legalisering av cannabis. Vi har inte sett att denna debatt har någon större plats i massmedia. 

Den går i stället att följa via olika hemsidor, Facebook-sidor och kommenteringsfälten på 

papperstidningars hemsidor. På hemsidan cannabis.se beskrivs synen på legalisering av 

cannabis som en motkultur mot den rådande ordningen.
63

 Bland annat frågar de sig om 

kriminalisering av cannabis är ett problem i sig eftersom de menar att människor som blir 

tagna med cannabis på sig kanske råkar ut för större sociala problem av själva 

kriminaliseringen än av drogen. Om detta sjunger Governor Andy i låten ”Ragnar Pajsaren”. 

Låten handlar om Ragnar som blev tagen av polisen med ”med två gram i fickan” och sedan i 

rask takt förlorar sin lägenhet, flickvän, jobb och A-kassa.  

  Med sin musik medverkar artisterna till att utöka debatten om cannabis. Hela systemet 

utmanas genom att öppet tala om ”det förbjudna”.
64

 I cannabisdebatten finns ingen som riktigt 

ställer sig upp och talar ur skägget, säger General Knas i en intervju i Dagens Nyheter (efter 

att ha skickat hampafrön till dem i ett led att uppmärksamma släppet av låten ”12/12” som 
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handlar om just cannabis).
65

 I samma artikel säger han: jag inser att jag kan få problem om 

jag förknippas med låten, men jag hade aldrig skrivit den om jag inte hoppats på en 

förändring av attityder. 

  Att sjunga om cannabis kan verkligen ses som provokativt. Som vi skrivit om tidigare finns 

det kontaktpunkter mellan den svenska reggaekulturen och hiphopkulturen, som även de 

sjunger om cannabis. Under våren 2011 pågick det en debatt i media efter att 

hiphop/dancehallgruppen Labyrint fått spelningar stoppade, bland annat i Växjö. Polisen 

uppfattade Labyrints texter som drogliberala och uppmärksammade Växjö kommun på detta 

som i sin tur beslutade att ställa in spelningen.
66

  

  Vi ser att sjungandet om ganja-bruk bidrar till att konkretisera ett ”vi” mot ”dom”(i detta fall 

samhällssystemet) och symboliserar en kollektiv gemenskap. Den gemenskapen sträcker sig 

även över gränsen till andra sub- och motkulturer, till exempel den svenska hiphopkulturen. 

Genom texterna ser vi hur artisterna menar att samhället, med polisen i spetsen, använder 

deras ganja-referenser som en ursäkt för att försöka tysta ner deras musik och den 

samhällskritik som de framför genom den.  Under hösten 2011 släppte Syster Sol albumet 

Kichinga! Låten ”Kärleksrevolt” gästas av Aki, medlem i just gruppen Labyrint, och Dani M, 

som gör sammarbeten med dem. I låten sjunger de att …Babylon hatar reggae- och 

hiphopkultur, de vill tysta ner oss men de vet inte hur” samt ”försöker stoppa våran rörelse 

de skyller på droger, brottar ner oss efter spelningar, gör razzia i logen... .  

 

Fördjupning: Bidrag till cannabisdebatten 

Genom att titta närmare på musikvideon till General Knas låt ”12/12” vill vi göra ett djupdyk 

i hur artisterna använder sig, medvetet eller omedvetet, av semiotisk gerillakrigsföring när de 

närmar sig cannabisdebatten. Semiotisk gerillakrigsföring handlar om att erövra och 

oförvandla ”fiendens” symboler och på så vis utmana de normer som är förknippade med 

dessa.
67

 Låten handlar om cannabis och videon efterlikar ett nyhetsreportage om just detta. 

  Genren ”nyhetssändning” består av olika delar som tittaren kopplar till nyhetssändningar, till 

exempel programledarens utseende, korta inslag och rullande informationstexter. 

  General Knas video till låten ”12/12” efterliknar på många sätt det som förknippas med en 

nyhetsrapportering. Miljön liknar en källare där ”reportern”, General Knas, står omgiven av 

marijuanaplantor. På sig har han en mörkbrun kavaj och under den en vit skjorta. På nästippen 
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sitter ett par rundade glasögon och i handen håller han en mikrofon. Utseendet speglar med 

andra ord det som vi vanligtvis förknippar med en manlig nyhetsreporter. Även grafiskt 

förstår tittaren att det rör sig om en nyhetsrapportering: i nedre delen av rutan rullar en 

nyhetstext och i översta högra hörnet en symbol som talar om för tittaren vilken kanal den 

tittar på. Den här symbolen består dock inte av en siffra utan av en ring som omger två händer 

fjättrade i handbojor.  

  Reportern rapporterar: …Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus, då går ganjat i blom nere 

i källaren i mitt hus. Tolv timmar mörker sen tolv timmar ljus, sju veckor senare då vet ni vad 

som bjuds… . Lite senare in i videon dyker en maskerad mörkklädd person upp. Tittaren 

förstår att det är cannabisodlaren som blir intervjuad av reportern. Tillsammans undersöker de 

plantorna, luktar på dem och pratar om dem.  

  Med andra ord: ett ”vanligt” nyhetsreportage. Det som skiljer denna ”rapport” från vad vi är 

vana vid att se är att denna intar en positiv ställning till cannabis och inte den fördömande 

inställning som de svenska reggaeartisterna menar att media har i Sverige. En ironisk 

inställning kan läsas i de rullande texterna. Stjärnreportern besöker illegal cannabisodling i 

svensk idyll och Live! General Knas rapporterar från knarkbunkern liknar de ”chockrubriker” 

som förknippas med framför allt kvällspressen. 

   Även den symbol som visar vilken kanal man tittar på kan tolkas som en kommentar till 

mediers rapportering kring cannabis: att de är bundna (fastkedjade) till den hegemoniska 

inställning som samhället har mot cannabis och de som brukar detta. 

  Genom att ”låna” de symboler och teckenuppsättningar som förknippas med nyheter och 

nyhetsmediet utmanas samhälletdebatten som rör legalisering av cannabis. Genom att 

reportern framstår som ”traditionellt” förtroendeingivande skapar videomakarna en 

avdramatiserad bild av cannabisodlingar. Inte minst eftersom det är reportern som framför 

odlarens berättelse, till synes utan att ifrågasätta den. I stället säger reportern att odlaren är en 

”snubbe som han känner” och som dessutom ”förser alla hans vänner”. För reportern är alltså 

cannabis ett accepterat inslag i dennes sociala miljö. I en ”verklig” nyhetsrapportering hade 

detta ställningstagande varit otänkbart.  

 

TEMA 3: KONSUMTIONSSAMHÄLLET  

…Dom ljuger om den sunda kapitalismen som renar kropp o själ, dom ljuger om snälla 

marknader som vill oss alla väl… . Texten, som är ett exempel på artisternas kritik av det 

kapitalistiska systemet, kommer från Glesbygd’ns låt ”Apati”. Det blir här tydligt hur 
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artisterna agerar som en subkultur och sätter sig emot det västerländska och svenska 

marknadssystemet. De ifrågasätter genom sina kritiska texter hegemonin i 

konsumtionssamhället och väljer på så vis att ställa utanför och ifrågasätta de processer som 

sker.  

  Som Althusser menar är det omöjligt för den rådande makten att undvika hegemoni eftersom 

makten påverkar den ideologiska statsapparaten som innefattar områden som politik, kultur 

och media
68

, vilka alla bidrar till att skapa de samhällsideal vi har som i sin tur präglar vår syn 

på konsumtion. Då dominerande ideologier framställs som självklara och allmängiltiga kan 

det vara svårt att se andra alternativ, något som de svenska reggaeartisterna ändå gör. Den 

ideologi som Bauman talar om uttrycker sig som en konsumtionshegemoni. Som Gramsci 

menar ifrågasätter vi inte vårt beteende och de processer som pågår i samhället eftersom det 

uppfattas som självklarheter.
69

 På samma vis kan vi ta konsumtionssamhällets ideal för givna. 

 

Bauman menar att ekonomin i konsumtionssamhället är beroende av att folk köper varor. 

Marknaden går igenom ett kretslopp: producera varor så att konsumentarena kan slänga och 

köpa nytt igen och igen.
70

 Governor Andy uppmärksammar med låten ”Girig” hur samhället 

får oss att jaga materiella ting, … Min fru hon gillar bara materialistiska saker, hatt, skor, 

gardiner och möbler. Inte sköta barnen, inget hushållsarbete. Från förra månaden tjata hon 

om nya tapeter, älskling, älskling, älskling, älskling du är för girig och min plånbok blir för 

platt… . General Knas sjunger i ”Vänd om” att vi går runt som reklampelare och uppmanar 

till att sprätta bort loggan (från kläderna) och avsätta ledarna. Att det har blivit en hårdare 

kamp om vårt medvetande då reklam och propaganda verkar vara segrare. Syster Sol har ett 

liknande budskap. I ”Fällan” sjunger hon att det råder en konsumtionshysteri med en korrupt 

industri där varje själ har ett pris. Vidare sjunger hon att reklam får henne att känna sig ful, att 

hon måste bli smalare, stajla till sig och klä ut sig för hon ska vara värd någonting. Bauman 

menar att vi ständigt utsätts för uppmaningar att konsumera så att vi kan nå den sociala 

ställning vi söker.
71

 Vidare menar Bauman att marknaden är medveten om människors 

angelägenhet att passa in och känna tillhörighet. Denna osäkerhet utnyttjas vid 

marknadsföring.
72

 Konsumtionssamhället har intalat oss att det inte handlar om skyldigheten 

utan i stället om valfriheten att välja vad vi vill. Men som Bauman menar har vi egentligen 
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inte något val, vi måste välja bland det som marknaden vill sälja till oss.
73

 Det kan sägas 

utgöra en form av hegemoni, då vi tror oss ha en frihet, men som egentligen bygger på en icke 

uttalad och vedertagen uppfattning om att vi måste konsumera för att känna oss bekräftade. 

 

Fördjupning: Konsumtionskritisk julskiva 

Vi har valt att titta närmare på Ital Skurks julalbum ”Fira jul Ifred delux” eftersom albumets 

texter riktar en kritik mot konsumtionssamhället och den köphysteri som råder under julen. 

Med hjälp av semiotisk gerillakrigsföring, som handlar om att omförvandla ”fiendens” 

symboler och trotsa vedertagna meningar,
74

 utmanas den köphysteri som, enligt artisterna, 

omger julen och ger julmusiken ett ”nytt” budskap. 

  Julen förknippas ofta med glöggmys, tända ljus, pyntade hem, familjemiddagar och 

julklappar. Även julmusiken spelar stor roll som stämningshöjare och normbildande. 

Julmusiken är varierad men i centrum finns ett antal sånger som ständigt återkommer, så som 

”Jul, jul strålande jul”, ”Gläns över sjö och strand” eller ”Nu tändas tusen juleljus”. För att 

skapa en intim känsla används en rad olika musikaliska tekniker: sång nära talets läge, svaga 

ansatser, låg volym, långsamt tempo och tillbakalutad stil är exempel på dessa.
 75

 

  En julskiva förknippas alltså ofta med traditionella julsånger som är stämningsskapande. 

Detta kan till stor del beskriva Ital Skurks julalbum ”Fira jul Ifred delux” som består av 

reggaeversioner av flera kända jullåtar. Musikaliskt används samma sätt att skapa intimitet 

som på ”traditionella” julskivor. Men redan på skivans omslag ges en föraning om att detta 

inte är en ”vanlig” julskiva. I förgrunden ser man det som traditionellt förknippas med julen: 

julgransgrenar pyntat med en röd julgranskula. Men bakom julgranens grenar finner man 

skissade änglar med ett vanskapt utseende. 

   I slutet av albumet byts de traditionella jullåtarna ut mot låtar som riktar kritik mot julen och 

dess köphysteri. Fortfarande låter det som julmusik men budskapet är ett annat. I ”Fira jul 

Ifred” beskrivs tomten som en utliggare, en utböling som vi endast bryr oss om för att han 

kommer med julklappar men att vi inte ser ”människan” bakom. I låten ”Tomten i Gomorra” 

kopplas tomten ihop med Gomorra, den Bibliska stad vars invånare av många anses vara 

främlingsfientliga och sakna empati för fattiga och behövande. ”Tomten i Gomorra” tolkar vi 

som att tomten lever i symbios med Gomorra. Han symboliserar hela julen där stress och 

konsumtionshysteri är det som Ital Skurk vill kritisera. 
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  Visserligen finns det många julsånger som manar till solidaritet och hjälpsamhet. Men Ital 

Skurk menar att dessa julsångers budskap går oss förbi och sjunger i ”Bra i december” att det 

blir en bättre jul om vi ”tänker tanken bakom alla ljus” och ”släpper tankarna på hårda paket”. 

Samma budskap finns i låten ”Det är en ros utsprungen” då lyssnarna uppmanas att inte köpa 

för många julklappar utan istället ”rå om varandra”. 

  Genom att använda sig av julmusikens koder, så som tradition och stämningsskapande med 

hjälp av musikaliska tekniker som ger en intim känsla, har Ital Skurk skapat en julskiva som, i 

princip, kan mäta sig med vilken annan julskiva som helst. På så vis ”lånas” de koder som är 

förknippat med traditionell julmusik. Men inbakat i musiken finner vi kritik mot julen och 

musiken fylls med Ital Skurks eget julbudskap. Albumet kan ses som ett stillsamt 

ställningstagande mot den konsumtionshysteri som råder kring julen och som, enligt Ital 

Skurk, gör att vi är alltför upptagna med det egna julfirandet för att kunna se andra människor 

omkring oss. 

 

TEMA 4: MASSMEDIA 

Albumet ”Fira jul Ifred delux” visar på det något paradoxala inom reggaens kritik av 

konsumtionssamhället. Samtidigt som den kritiserar konsumtion är den även en del av 

marknaden genom att vara en säljbar vara. Gör artisterna ”fel” får det starka reaktioner av 

anhängarna. Peps Persson orsakade ett mindre ramaskri när han lät bilföretaget Skoda 

använda låten ”Hög standard” i sin tv-reklam för en ny bilmodell. Diskussioner om svikna 

ideal gick varm. 
76

 

  Samma paradox återfinns när det gäller den svenska reggaens förhållande till massmedia 

som är komplext och tar sig många uttryck. Samtidigt som reggaeartisterna tar avstånd från 

massmedier och menar att det är en väsentlig del av Babylon är de beroende av media för att 

kunna sprida sin musik och sitt budskap. Dessutom känner de sig ignorerade samtidigt som de 

inte vill ha för mycket uppmärksamhet. 

 

Att ”television” på rastafarikulturens språk kallas ”Tell Lie Vision”
77

 kan även sammanfatta 

reggaekulturens inställning till massmedia. De är inne på samma spår som Mathiesen: att 

eftersom media har kontroll över vad som rapporteras sätter de även agendan för vad som 
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anses viktigt i samhället.
78

 Till exempel genom att ständigt fokusera på utseende och hälsa. 

Denna utseendefixering och uppmuntran till konsumtion gör att människor känner sig tvungna 

att förändra sig till det ”bättre”. Medierna är förenliga med Baumans beskrivning av detta då 

individer påverkas att inte känna sig tillräckliga.
79

 …Tjatar om tjejers sexualitet men de 

hajjar inte nånting om det. Stålarna de tjänar sätter stopp för det… sjunger Governor Andy i 

”Bitch & hora” och menar, i likhet med flera av de andra artisterna, att massmedia, framför 

allt kvällspressen, utnyttjar människors osäkerhet kring sin sexualitet och exploaterar den för 

att tjäna pengar.  

  Medias koppling till Babylon, det vill säga samhällssystemet och politikerna, är för 

reggaeartisterna glasklart: …Till media och politiker tillägnas denna vers… för era lögner och 

svek, bedrägerier och lek, skenhelighet - ta med er propaganda till en annan planet… sjunger 

General Knas (feat. Titti Tång) i ”Tomma tunnor”. Mathiesens beskriver hur media kan 

påverka människors beteende genom att använda sig av beteendekontroll, det vill säga att 

selektiv information sprids i syfte att styra människors attityder i en viss riktning.
80

 I sina låtar 

menar artisterna att det är politiker som står bakom vilken information som sprids. Genom att 

skrämma människor från olika handlingar formas de efter hur samhället ”vill” att de ska bete 

sig. Kapten röd sjunger i ”Färgernas krig” …Jag öppnar tidningen och kollar Dagens 

Nyheter. Det står om virus och tio sätt att fly febern. Jag undrar vilka krafter som styr etern. 

Kanske använder dom (politikerna, vår notering) rädsla som styrmedel?... . Även  

P-Danjelsa uppmärksammar i låten ”App app app” hur massmedierna fokuserar på risker i 

samhället som ständigt fungerar som varningar för människor och på det viset kan styra vilka 

val de gör: …App app app jag passar mig för att tidningar säger du ska va på din vakt (…) 

pass dig för att röka… kröka… tidningarna säger du ska inte ens försöka (…) Kinamat är app 

app app app, reggaefestival är app app app app… . 

 

Reggaeartisterna menar att de utgör en motmakt mot den samhällshegemoni som sprids och 

upprätthålls med hjälp av media. Därför är det många som är irriterade på att deras musik, 

som de upplever det, har blivit förbisedd och ignorerad av massmedia. Som exempel tar 

Patrick ”Partillo” Alexandersson, reggaeproducent och trummis, upp att artisten Million 

Styles oftast benämns som hiphoppare eller rappare i media och på så vis suddas en hel genre, 
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det vill säga dancehallreggaen, bort.
81

 Det kan finnas många förklaringar till varför 

massmedia ”förbiser” reggaen. Okunskap om vad som är reggae kan vara en av dem. 

Reggaen, speciellt den moderna, finns i många olika subgenrer och finner själv inspiration i 

en rad andra musikstilar. Inte ens inom reggaescenen råder det konsensus om vad som är 

reggae (till exempel kallades Kapten Röds musik för ”datorproducerat skit” som är ”så långt 

från reggae man kan komma” i en artikelkommentar
82

). Men för reggaeartisterna är 

anledningen till att deras musik blir ignorerad att den är för politisk och de menar att det råder 

en rädsla i medierna för att släppa fram reggaeartisternas åsikter.
83

 Med tanke på att 

reggaescenen får fler och fler anhängare (reggaefestivalers populäritet och det faktum att det 

var publiken som röstade fram Kapten Röd som vinnare av två priser i P3Guld galan visar på 

det, tycker vi) ska det bli intressant att se hur stor plats reggaeartisterna kommer få i 

massmedia i fortsättningen. Samtidigt finns en vilja att inte bli för stora. Till exempel säger 

Kapten Röd om att delta i ”Allsång på Skansen”: Det skulle jag aldrig tacka ja till. Jag är 

faktiskt inte så sugen på att växa mer kommersiellt och har ingen lust att vara med i TV och 

bli någon löpsedelsartist.
84

  

 

Internet och sociala medier är ett viktigt instrument för den svenska reggaescenen för att nå 

sin publik. Istället för att vänta på att traditionell media ska uppmärksamma deras musik 

sprider de själva den. Sociala medier utgör på det viset en viktig del i reggaekulturens kamp 

mot Babylon. Syster Sol sjunger i ”Kärleksrevolt” … det här är en kärleksrevolt för alla vi 

som synat dom som försöker tysta våran sång… men bada-bada-bong i huv’et på Babylon 

(…) den (sanningen, vår notering) kommer höras: pumpas ut i etern med hjälp av Facebook 

och Youtube… . Det är också genom sociala medier, så som Facebook, MySpace (även om 

den inte verkar användas lika mycket längre) och Youtube, som kontakten med publiken och 

spridningen av låtar och musikvideos sker. Sociala mediers utbredning har gjort att spridning 

av information till viss del inte längre är så fokuserat till några få (till exempel traditionell 

media) utan ”vanliga” människor, och artister, kan påverka vad som ska finnas på 

samtalsagendan.
85

 Det är givetvis även ett effektivt och billigt marknadsföringsverktyg som 

har slagit väl ut för artisterna. Men även här finns det ett paradoxalt element. Samtidigt som 

sociala medier är bra ur ett deltagarperspektiv och gör det lättare för artisterna att sprida sin 
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musik och sitt budskap skulle vi vilja säga att sociala medier i högsta grad utgör en del av det 

Babylon som de ställer sig emot. I utbyte mot de fördelar som sociala medier erbjuder föder 

användingen av sociala medier de företagsjättar som står bakom. Till exempel ägdes MySpace 

tidigare av mediekoncernen News Corp där även nyhetskanalen Fox News och den, av många, 

mindre ansedda tidningen The Sun ingår. Detta är dock inget som de svenska reggaeartisterna 

uppmärksammar. Det närmsta någon kommer är P-Danjelsa som i ”Gäralausboka”, det vill 

säga Facebook, sjunger om att ”alla vet allt om alla” och att mäniskor gömmer sig bakom den 

anonymitet som sidan erbjuder: …Låt det bli en varning – på andra sidan kanske det finns en 

galning… . Även en lite ironisk inställning kan vi se på General Knas hemsida: den flik som 

öppnar länkar till hans musik och videor är döpt till ”propaganda”. Detta kanske visar på 

insikten att han själv är en del av systemet. 

 

AVSLUTNING 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera och kartlägga delar av den svenska 

reggaekulturen. Vi har dels undersökt hur reggaekulturens samhällskritik tar sig uttryck och 

dels hur de fungerar som grupp. Detta har vi gjort genom att tolka låttexter och hur artisterna 

använder sig av symbolspråk. 

   Lönner menar att den gemensamma nämnaren för reggaemusiken ofta inte är större än 

baktakten.
86

 Detta är helt sant när det gäller hur själva musiken tar sig uttryck. Inspirationen 

kommer från en rad håll så som hiphop och punkmusik. När det gäller vad det är som 

kommuniceras har vi funnit såväl likheter som skillnader. Reggaemusiken, precis som 

rastafarirörelsen, har traditionellt varit öppen för individuella tolkningar. Detta märks också i 

den svenska reggaekulturen där vi funnit att artisterna lägger olika vikt vid olika ämnen 

beroende på vad de har för referenspunkter. Det såg vi tydligast i skillnaden mellan de artister 

som kommer från norra Sverige jämfört med de som kommer från södra och hur några av 

artisterna väljer att tolka in det religiösa budskapet från rastafarirörelsen.  

  Det som är gemensamt för artisterna, oavsett referensramar, är den återkommande 

samhällskritiken som deras låttexter bygger på. Genom sin musik ”berättar” artisterna om 

samhället som de ser på det. Artisternas samhällkritiska låtar visar tydligt att de vill förmedla 

ett alternativ till de vedertagna normer som genomsyrar samhället. Genom att gör detta blir de 

en del av samhällsdebatten och detta tar sig uttryck även i media. Speciellt tydligt blir det när 
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de provocerar genom att sjunga om cannabis eller när de i musikvideor uppmanar 

justitieministern att ta ansvar. Detta visar på hur reggaekulturen tar plats i den samtida 

mediala kontexten som opponenter till den rådande samhällsordningen. 

  Genom sina låttexter och andra kommunikationsmedel (musikvideos, bilder och skivomslag) 

visar även artisterna en del av samhället som kanske inte alltid syns i traditionella 

massmedier. På så vis kan man säga att de fungerar som källor till information som vanligtvis 

inte lyfts fram. Genom att lyfta fram en annan verklighetsbild opponerar de sig emot 

massmedias rapporteringar. Till exempel visar Slag från Hjärtat hur de ser på polistrakasserier 

som de menar är en del av vardagen för många. 

  Reggaeartisterna kommunicerar även en samhörighet med den egna gruppen, till exempel 

genom att referera till varandra i låttexter och att omnämna varandra och sina anhängare som 

”systrar och bröder”. Även om reggaen är öppen för tolkningar finns det bland de svenska 

artisterna ett ramverk inom vilka gränser de håller sig. När de tar avstånd från ”Svennebanan” 

och det kommersiella sätts gränser upp som tydligt visar artisterna vilken sida de ska hålla sig 

på för att anses som ”äkta”. Detta är också en viktig sak som kommuniceras. Att differentiera 

sig mot det som anses ”normalt” är, enligt Hebdige, livsviktigt för en subkultur.
87

 

 

Artisterna använder sig i första hand av sociala medier när det kommunicerar med sina 

anhängare. Det svarar på frågan hur de kommunicerar. Detta är inte bara en kostnadsfråga 

utan också ett sätt att få direkt kontakt med sina lyssnare. Då är inte artisterna heller beroende 

av att andra medier ska uppmärksamma deras musik. De kan i stället släppa låtar och 

musikvideor när det passar dem själva. Ett annat sätt de kommunicerar på är genom sin stil. 

Som vi tidigare har förklarat är stil, som bland annat innefattar utseende, klädval och musik, 

en avsiktlig kommunikation som används för att sticka ut och utmana. Genom liknelser som 

krig mot Babylon får inte bara ordet krig betydelse utan även artisternas arméinspirerade 

klädval, namn och albumomslag får en mening.  

 

De symboler som artisterna använder sig av har sitt ursprung i Jamaica och rastafarirörelsen. 

Dock har symbolerna anpassats efter en svensk kontext. I likhet med den traditionella reggaen 

är det samhällskritiken som står i fokus. Babylon är den symbol som används mest från den 

ursprungliga reggaen och rastafarismen. Den återkommer ofta, men som en flytande 

signifikant. I den svenska reggaen får Babylon representera en mängd olika ”svenska” frågor, 
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till exempel samernas situation och uranbrytning i Norrland eller när konkreta svenska 

exempel används så som kravallerna i Göteborg. Ganja är en annan symbol som förekommer 

inom den svenska reggaen. Den uttrycks dock inte på ett traditionellt religiöst sätt utan 

representerar i stället en kritik till den debatt som förs i samhället.  

  I vissa frågor finns det dock stora likheter med den jamaicanska reggaen och rastafarismen. 

Kapten Röd sjunger att ”röd” och ”blå” politik är samma ”skit” och att det inte spelar någon 

roll vem som sitter i regeringen eftersom det ändå är samma ”teater”. Detta politiska synsätt 

finns historiskt även på Jamaica som uttryckte sig genom en kritik till västvärldens dualistiska 

synsätt. De menade dels att höger- och vänsterpolitik var lika dåligt men även att 

motsättningar föds genom ett dualistiskt samhällssystem som genomsyrar Babylon.  

  Vi har även noterat att några av de symboler som är väldigt starkt förknippade med 

(internationell) reggae inte är speciellt flitigt använda bland de svenska reggaeartisterna. Till 

exempel hårstilen dreadlocks och reggaens färger som inte många använder sig av. Vi kan 

inte svara för allas ställningstagande i frågan men som Svante Ydén säger: dreadlocksen växer 

inåt, inte utåt. Det vill säga att motståndet finns på insidan och eftersom reggaekulturen är 

öppen för tolkningar läggs det inte jättestor vikt vid just de attributen.  

  I Stures Dansorkester låt ”Lita på mig” sjunger han … När knähundar blundar för 

maktmissbruk är jag ett långsamt gift i bestens buk… Detta är en rätt bra liknelse för hela den 

svenska reggaekulturen. De stöter på många paradoxala element när de både är mot Babylon 

men samtidigt utgör en del av det. Det är helt enkelt svårt att ställa sig helt utanför. Dock kan 

deras samhällkritik tolkas som ett gift i samhällets ”buk” som långsamt sprider sig. Och det 

verkar dessutom som om reggaen får mer och mer uppmärksamhet, inte minst med tanke på 

Kapten Röds senaste framgångar på P3 Guldgalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack till vår handledare Johan Jarlbrink för all pepp och värdefulla åsikter!  
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Musikkällor 

Låtar från vissa artister har fallit bort eftersom texterna är på ett annat språk än svenska. 

 

General Knas 

 

Kärlek & Revolt (2011) 

1. En God Vän  

2.12/12  

3. Hetare Än Lava (feat. Syster Sol)  

4. Lika Länge  

5. Solidaritet 

6. Bubbela  

7. Svensk Reggae Anthem  

8. Abc  

9. Det Brinner  

10. Helig 

 

Charmörerna presenterar General Knas med Vänner (2009) 

1. Lyriksfabrik 

2. Gangstrar (feat. Storisen)  

3. Lektionen  

4. Delelelelelelika (feat. Kapten Röd) 

5. Rytmen drabbar kroppen  

6. Orden i min makt 

7. Tomma tunnor (feat. Titti Tång)  

8. Värld utan gränser (feat. Ismail) 

9. Hittepo (feat. Syster Sol) 

10. Hör polisman  

11. Höj volymen (feat. Sture Allén 

12. Lämnar (feat. Mystic Man)  

 

Äntligen har rika människor fått det bättre (2006) 
1. Ännu ingen kedja 

2. Ny dag 

3. General utan armé 

4. I detta livets skede  
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5. Livs levande 

6. Vänd om 

7. Ditt bästa 

8. Bygger på kärlek (feat Leia) 
9. Du duger 

10. Inte nåt gott 

11. Förgänglighet 

 

Glesbygd'n 
 

15x15/500 (2011)  

1. Välkommen Hem (ve Annika Norlin) 

2. Timmen Lid 

3. Aldrig Våra Djupaste 

4. Duböga (ve Per "Ruskträsk" Johansson) 

5. Dubtid'n 
 
Tid'n lid (2009) 
1. Vors brinn'e 
2. Betong 
3. Heller dö 
4. Apati 
5. Ta allt 
6. Alienation 
7. Grönöga ve Martin Nurmi 
8. Giftet i din brunn 
9. Tjufiirsju 
10. Áigi ve Simon Issát Marainen 
 
Ärtes Jord'n (2008)  
1. Ärtes ord'n 
2. Låt det ligga (ve Storsien) 
3. Nalta Frusse 
4. Bokstavstro 
5. Desertör'n 
6. Fabrikör'n 
7. Parasita 
8. Tomma ord för döva öron 
9. Blod 
 
Välkommen Hem (2007)  
1. Pelegrut 
2. Grönöga 
3. Dagsmeja 
4. Parasita 
5. 400 år 
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Governor Andy 
 

Dagen då dollarn dog (2011) 

1. Landet inte på riktigt 

2. Banditer tar över 

3. Dagen då dollarn dog 

4. Domens dag  

5. Ragnar pajsarn 

6. Lite mer 

7. Håll käft 

8. Jag gråter 

9. Otroligt men sant 

10. Det är därför jag ringer 

 

Glömda hjältars ballad (2009) 

1. Glömda hjältars ballad 

2. Pengatrubbel  

3. Kärleken kvar 

4. Han ser dig 

5. Dina Rub a Dub 

6. Riddim Bonanza 

7. Hur många fler 

8. Rider söderut 

9. Oxfilé i frysen 

10. Hur länge 

11. Sluta konsumera mig 

12. Fortet  

13. Leva att se 
 
Underhållningsmaskinen (2007) 

1. Popcorn kärlek 

2. Ensam 
3. Håll kvar 

4. Lyckliga gatan 

5. Ett steg närmare 

6. Girig 

7. Tsunami punany 

8. Slackergubbe 

9. Gangsterhjärta 

10. En bättre kärleksaffär 

11. Kan inte knäcka rasta 

12. Vakter och polis 

13. Fäbojäntan 

14. Underhållningsmaskinen 

 

Som Salomos sång (2006) 

1. Bulleribock  
2. Bonus på kortet  
3. Reggaeprofil (feat Jr Eric) 

4. Som Solomos sång  
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5. Jah Jah Jag ber  
6. Trycket på rasta 

7. De eskalerar  
8. Från ovan sända 

9. Babylon förbereder 

10. Pärlan 

11. Vi kan inte ta de här (feat Million Stylez)  
12. Dessa Strebrar 

13. Fattig svenne  

 

Torra benens dal (2002) 

1. Ingenting kvar 

2. Hålligång 

3. Hela skiten 

4. Bitch & hora 

5. Fattig man 

6. Prinsessan från Afrika 

7. Be för dom 

8. Lämna mitt liv 

9. De torra benens dal 

10. Herr Svenssons dotter 

11. Det funkar 

12. Koppen 
 
Ital Skurk 

 

Dimma och motljus (2010) 

1. Dimma och motljus 

Is & Snö (dansar & skrattar) (2010) 

1. Is & Snö (dansar & skrattar) 

 

Fira jul Ifred delux (2006) 

1. Jul, jul strålande jul  

2. Gläns över sjö och strand 

3. Sankt Staffan han rider 

4. Nu tändas tusen juleljus 

5. När det lider mot jul 

6. Det är en ros utsprungen 

7. Nu så kommer julen 

8. O, Helga natt 

9. Härlig är jorden 

10. Hosianna 

11. Fira jul Ifred 

12. Bra i december 

13. Tomten I Gomorra 
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Låt solen skina (2006) 

1. Låt solen skina 

2. Fjärrkontroll 

3. Bra 

4. Sixten av sicksack 

5. Helt rätt 

6. Kärlekspaket 

7. Mycket av allt 

8.Ta det lugnt 

9. Fler och fler 

10.Bomull på en fjäder 

11. Sthlm & Gomorra 

 

Öppna dörren (2005) 

1. Öppna dörren 

2. Hot mot dig 

3. Ett drägligt liv 

4. Planterar en skog 

5. Höghus låghus dårhus  

6. Varning varning 

7. Låt solen skina på mig 

 

Fira jul i fred (2005) 

1.Fira jul Ifred 

2. Gläns över sjö och strand 

3. Jul, jul strålande jul 

4. Sankt Staffan han rider 

5. Nu tändas tusen juleljus 

6. När det lider mot jul 

7. Det är en ros utsprungen 

8. Nu så kommer julen 

9. O, Helga natt 

10. Härlig är jorden 

11. Hosianna 

12. Gläns över sjö och strand 

 

Det är fel någonstans (2004) 

1. Du spelar med 

2. Från och med nu 

3. En vanlig dag 

4. Folkhemsmord 

5. Ur min åsyn 

6. Sanningen 

7. Lyssna nu 
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8. Längre fram i bussen 

9. Först i mål 

10. Till vilken nytta 

11. Nåt fel någonstans 

12. Knäckt en gång till 

 

Knäckt & spräckt (2003) 

1. Knäckt en gång till 

2. Hälsosam respekt 

 

Kapten Röd 

 

Fläcken som aldrig går bort (2011) 

1. Ju mer dom spottar 

2. Saknade vänner: 

3. Pantad & såld 

4. In kommer ting 

5. Färgernas krig 

6. 1 000 000 Nollor 

7. Pankman anthem  

8. Bua! (feat Promoe) 

9. Ett snedsteg bort 

10. Framåt för evigt 

11. Blommor vid Oscarsleden 

12. Wasteman blues 

 

Stjärnorna finns här (2007) 

1. Stjärnorna finns här 

2. Kallakallacka 

3. Trasig 

4. Galenskap 

5. Du e la go 

6. Ta inga order 

7. Elden 

8. Ensamhället 

9. Mördare 

10. 29 mars 

 

Oscar Franzén 

 

Den här går ut till alla (2007) 

1. Danshallstil 

2. Kom 
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3. Nu ere ju så 

4. Tänt 
5. Vi kan göra allt 

6. Nån för mig 

7. Fri stil 

8. Humöret 

9. E ni me 

 

Hämtat från YouTube 

Dansa mera (http://www.youtube.com/watch?v=b3QbLQKATAw Hämtat 2011-01-31) 

 

P-Danjelsa 

 

Goffa (2009) 

1. Fläng 

2. Landslaget 

3. App App App 

4. Samerna 

5. Essingeleden 

6. Dom 

7. Du ske få mat 

8. Gnussa 

9. Messa messa feat. Rigo 

10. Jamtan ta tebaker 

11. Olla dom 

12. Svälter sig själv 

13. Skamusiken 

 

Högre standard vol. 1+2 (2008) 
Gaffa gaffa 

 

Hämtat från YouTube 

Hur kom e sig (http://www.youtube.com/watch?v=E-XGZSlUTxQ Hämtat 2012-01-31) 

Väg 321 (http://www.youtube.com/watch?v=m-fY8IlzAWs Hämtat 2012-01-31) 
Sexkomplex (http://www.youtube.com/watch?v=jr0F-nFJNP4 Hämtat 2012-01-31) 
Gäralausboka (http://www.youtube.com/watch?v=XAA6O5LSIKE Hämtat 2012-01-31) 
Bara reggae å ska (http://www.youtube.com/watch?v=77qJuSqQYYw Hämtat 2012-01-31) 

 

Ras Cricket 

 

Del 3(2009) 

1. En sång för fred 
2. Gamla bröder 

http://www.youtube.com/watch?v=b3QbLQKATAw
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3. Hemlösa 

4. Snuten del 3 
5. Allt är precis som det ska 
6. Våran Ö 
7. Storebror 

8. Min Guss 

9. Verbala skott 

10. Natten är här 

11. Två trötta själar 

12. Vad hände med han 

13. Jag faller 

 

Min Tid (år okänt) 

1. Skin 
2. Det E Bra 
3. Ser Hur Dom Mördar 
4. Allt För Länge 
5. Polisen Slår 
6. Bomba Bomba 
7. Du Och Jag 
8. Ibland Är Molnen Mörka 
9. Polisen Dom  

 

Slag från Hjärtat 

 

Kärlek år folket (2011) 

1. Kärlek åt folket 

2. Lyssna 

3. Lägg ner era vapen 

4. Hedra 

5. Prata 

6. Förlåt 

8. Rika blir rikare  

9.Polisman ft Hoosam (Highwon) 

10.Som det var 

 

Slag från hjärtat (2009) 

1. Han är 

2. Se ut 

3. Isample 

4. Fördöma 

5. Ge & få  

7. Sträva 
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8. Afrika 

9. Jobba  

10. En jah 

11. Vill ha 

14. Steg för steg 

 

Live (Södra teatern) (2006)  

(http://www.slagfranhjartat.se/SlagFranHjartatMusic.htm Hämtat 2012-01-31) 

Åskan går  

 

Ras Udo (fri som en fågel) (2003)  

(http://www.slagfranhjartat.se/SlagFranHjartatMusic.htm Hämtat 2012-01-31) 

1. Dunder dub 

2. Ingen bryr sig 

3. Nej nej 

4. Total kontroll 

5. Ledstjärna 

6. Jah´s ljus 

7. Brinner ner  

 

Stures Dansorkester 

 

Tillvaroturism (2011) 

1.Tålamod 

2. Större 

3. Hur kan det komma sig 

4. Lysa sig 

5. Danshumör 

6. Låg nu 

7. Bryt ihop 

8. Morsan sa 

9. Kämpar på 

10. Stanna 

11. Ta vara på det 

12. Tillvaroturist 

 

 

Långsamt gift i bestens buk (2006)  

1. Bryt 

2. Låt dom inte knäcka dig 

3. Farbror blå 

4. Okuvlig 

5. Lita på mig 

6. Främling i stan 
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7. Vi kan ge mer 

8. Bort 

9.Skona mig 

10. Dag som natt 

11. Älska mig för evigt 

12. Annorlunda 

 

Syster Sol  

 

Kichinga (2011) 
1. Kärleksrevolt (feat. Aki, Dani M & General Knas) 

2. Dansa 

3. Vad sysslar vi med 2011 

4. Bland dom (feat. Etzia, Cleo, Serengeti, Hanouneh, Miss Rebell, Frida & Leia) 

 

Dömd att bli bedömd (2011) 

1.När vi kommer 

2. Reflektioner 

3. Fällan 

4. Vad hände sen 

5. Eko 

6. Dömd att bli bedömd 

7. Ding ding värld 

7. Tro på det 

8. Gillar din vibe 

9. Som vi gör 

 

Mad mad mad (2010) 

1. Mad mad mad 
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Bilaga 1: Presentation av artisterna  

 

General Knas  

Kommer ifrån Skåne, Svalöv, men flyttade under tonåren till Landskrona, där han startade sin 

musikkarriär. ”Generalen” var tidigare medlem i Svenska Akademien, ett svenskt reggae-

hiphopband. Under 2006 släppte han sitt första soloalbum och har sammanlagt släppt tre 

album.  

 

Glesbygd´n  

Bandet består av Alexandra Ellis (sång), Anders Öhberg (klaviatur), Arvid Andersson (sång), 

Axel Andersson (trummor), Elfrida Bergman (trumpet), Johan Åhman (gitarr), Mårten 

Hedborg (saxofon), Ola Edström (slagverk) samt Tomas Olsson (bas). De har släppt tre album 

och beskriver sin musik som norrländsk vemodsreggae med influenser från jazz, soul, dub och 

folkmusik.  

 

Governor Andy  

Började sin karriär inom den svenska reggaescenen 1979 med bandet Fri Fart och har sedan 

dess varit involverad i olika musikprojekt. 1997 fick han utmärkelsen ”Stockholms 

Nöjesförbättrare” av Nöjesguiden för sina reggaeklubbar. Debuterade som soloartist 2002 

med albumet "Torra Benens Dal" och har sammalagt släppt fem album.  

 

Ital Skurk  

Stockholmsbandet Ital Skurk startade 2002 och består av Peter Lindberg, Bob McAllister, 

Pierre Linsjöö, HuxFlux Nettermalm, Joel Uhr, Soma Catomeris och Johan Thorgren. Spelar 

roots-reggae på svenska influerat av jamaikansk vokal-trios. 2003 släpptes EP:n ”Knäckt och 

spräckt” och 2004 släpptes debutalbumet ”Det är nåt fel nånstans”. Har sammanlagt släppt 

sex album, varav två julskivor. 

 

Kapten Röd  

Kapten Röd slog igenom 2007 med debutplattan "Stjärnorna Finns Här”. Han fick ta emot 

utmärkelsen "00-talets Svenska Reggaeskiva" för den skivan och 2011 släppte han sitt andra 

album. Kapten Röd bodde ett tag i Malmö där han utbildade sig till ljudtekniker och arbetade 

då mycket med andra artister. Från början kommer han ifrån Majorna, Göteborg. 2012 utsågs 
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han till ”Årets Artist” och vann även ”Guldmicken” på P3 Guld galan.  

 

Oskar Franzén  

Kommer ifrån Stockholm och spelar en blandning av dub, hiphop och reggae. Började redan 

som barn intressera sig för musik och har sedan dess sysslat med musik på olika sätt: 

trummor, percussion, rap och dans. 1997 började han spela reggae och har sedan dess släppt 

en platta, men arbetar nu med att få ut en andra.  

 

P-Danjelsa  

Spelar en blandning mellan dub, reggae och dancehall på svenska å jämska (jämtländska) då 

han kommer ifrån Östersund, Jämtlands län. Började sin musikkarriär 1996 med att ”toasta” 

på fester och dylikt. 2003 började han spela live med ett kompband och släppte sitt första och 

enda album ”Goffa” 2009.  

 

Ras Cricket  

Började sin musikkarriär i unga år med att göra rapmusik tillsammans med vänner och andra 

rappare innan han mer och mer gick över till reggae. Under 2006/2007 spelade Ras Cricket in 

mycket musik, vilket ledde till en release av debutalbumet "Min Tid". Sammanlagt har han 

släppt tre album.  

 

Slag från Hjärtat  

Detta Stockholmsbaserade roots-reggaeband bildades 2005 och består av Ismail (sång), 

CheLuz (sång), Ras Udo (sång), CondorLoco (bas och sång), Roots-D (bas), David 

(trummor), Dan ”Lelle” (gitarr), ”Reggae-Anders” (keyboard), Colin Dyall (saxofon) samt 

Marco (trombon). Säger sig vara influerade av Jah (Gud) och fördes samman för att sprida 

Jahs ord och kärlek. De har släppt två album.  

 

Stures Dansorkester  

Carl-Martin “Sture” Vikingsson, tidigare en av frontfigurerna i Svenska Akademien är 

numera soloartisten ”Sture” ackompanjerad av ”dansorkestern”. Debutalbumet "Långsamt 

Gift I Bestens Buk" kom 2006 och 2011 uppföljaren "Tillvaroturism". Musiken är reggae med 

inslag av bland annat afro, ska och punkig soul.  
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Syster Sol  

Isabel "Syster Sol" Sandblom kommer ifrån Stockholm och är Sveriges första kvinnliga 

reggaesoloartist. Under gymnasiet läste hon musik med sånginriktning och startade under 

denna period reggaebandet Livelihood. Efter upplösningen 2008 startade hon sin 

solokarriär.2009 släpptes releasealbumet ”Dömd att bli bedömd” och andra album 

”Kichinga!” september 2011, med influenser av electro, techno, hiphop, soul och jazz 
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Bilaga 2: Fördjupning: Kriget mot Babylon 

 

 

Skivomslag till Governor Andys album ”Dagen då dollarn dog” (Bilden hämtad från 

http://lostinjonkers.blogspot.com/) 

 

Skivomslag till General Knas album ”Kärlek & Revolt” (bilden hämtat från 

http://generalknas.se/) 
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Pressfoto av Kapten Röd  

(Foto: Johan Carlén) 

 

Pressfoto av Syster Sol  

(bilden hämtad på http://www.systersol.se/press.shtml) 


