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Genom en kvalitativ textanalys av tv-serien Lyckliga gatan undersöker denna uppsats  

hur hiphopgenren, likt andra musikgenrer före den, gått från att vara en subkultur till att bli en 

etablerad genre på det musikaliska fältet och sträckt sig från förorten till finkulturens scener.  

Serien Lyckliga gatan, som hade premiär 2015, har beskrivits som hiphopens svar på Så 

mycket bättre. I programmet möter unga hiphopartister äldre etablerade folkkära artister och 

tolkar varandras låtar. Uppsatsen undersöker hur Lyckliga gatan framställer hiphopgenren och 

dess artister, samt den plats som genren idag har inom svensk musikkultur. Detta jämfört med 

för tjugo år sedan då gruppen The Latin Kings gav förorten en röst genom att rappa på 

svenska. Genom textanalysen av serien Lyckliga gatan har uppsatsen tagit fasta på vad som 

händer med en musikgenre när den förflyttas från sin ursprungliga kontext och får större plats 

på det kulturella fältet. I detta fall påvisas hiphopgenrens kulturella omladdning. Uppsatsen 

besvarar frågeställningarna kring hur den mediala bilden av förorten konstrueras i serien 

Lyckliga gatan, hur man kan se Lyckliga gatan som ett led i den svenska hiphopens 

kulturarvsprocess samt hur svensk hiphop har förflyttats på det musikaliska fältet de senaste 

tjugo åren och vad det har fått för konsekvenser. Resultatet av uppsatsens analys påvisar 

bland annat att det som från början sågs som ungdomskultur med rötter i förorten nu har 

utvecklats till en genre som får ta plats i kulturens finrum. De tre senaste åren har svensk 

hiphop enligt musikkritiker nått sin guldålder och Lyckliga gatan framställer förorten som en 

plats som genererar kreativitet och inspiration för artisterna. Genom att man har öppnat upp 

scener för hiphopgenren har den fått en ny plats och ett högre kulturellt värde. Dock har vi 

efter att ha gått igenom vårt empiriska blivit uppmärksammade på den systematiska 

censureringen som sker på hiphopscenen, trots att genren fått ett mer erkänt kulturellt kapital.  

 
 
Nyckelord: kulturell omladdning, hiphop, förorten, kulturarvsprocess, kulturella fält.    
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Inledning  

Olika musikgenrer har historiskt sett använts som verktyg för att skildra samtiden och 

samhället. Musikens värdeladdning och det budskap den bär med sig kan ändras, förnyas, 

tappas bort eller förhöjas beroende på tid och rum. Dessa musikstilar kan komma att få ett 

nytt kulturellt värde då de ständigt utvecklas i nya riktningar och får ny innebörd beroende på 

vem som lyssnar, på vilka arenor de får ta plats på och i vilken kontext de sätts i. Olika 

musikstilar har genom åren utvecklats från att representera en smal subkultur med specifikt 

budskap till att bli en etablerad och brett accepterad genre. Detta då genrer genomgår en 

kulturell omladdning när de lyfts ur sina ursprungliga sociala kontexter för att tas upp i nya 

kulturella sammanhang.  

 

Jazzmusiken är en genre som växte fram ur 1920-talets politiska klimat i USA som under den 

tiden präglades av en utbredd rasism. Jazzen kritiserade indirekt de svartas situation i landet 

(Arvidsson 2008:161). Arvidsson (2008) beskriver hur musikformer under 60-talet delades 

upp i “seriösa” kontra den “lättare” musiken, där den seriösa musiken producerades av 

kompositörer från det offentliga musiklivet som också arbetade på platser där den seriösa 

musiken hade sitt spelrum, exempelvis på Operan, i kyrkor och på musikutbildningar. Den 

“lättare” musiken tillhörde populärmusiken och underhållningsgenren och var mer 

kommersiell. Artister som tillhörde denna genre uppträdde oftast på scener som erbjöd 

dansmusik och deras chans att bli upptäckta baserades på huruvida de fick plats i radio och 

TV. Jazzen beskrivs som en av de genrer som ursprungligen haft sina rötter i 

underhållningsgenren men som efterhand fått mer erkännande som en konstnärlig och seriös 

musikform. Detta då jazzen som tidigare varit starkt förankrad i ungdomskulturen såg sin 

status förändas på 60-talet genom rock-och popmusikens framfart (Arvidsson 2008:48,159).  

Liksom jazzen är hiphopen nära förknippad med en antirasistisk kamp, genren som uppstod i 

New Yorks stadsdel Bronx på 70-talet grundade sig bland annat i en röst mot de kulturella 

och socioekonomiska orättvisor mellan svarta och vita i USA. (Bennett 2001:89ff). 

Medlemmarna i den svenska hiphopgruppen The Latin Kings hämtade inspiration från 

musiken och de urbana miljöerna i New York. De satte tonen för den svenska hiphopgenren 

genom att vara den första gruppen att ta steget och rappa på svenska. 1994 släppte de sitt 

första album Välkommen till förorten som gav ett uttryck för de rådande förhållanden i 

förorterna kring Stockholm, vilka präglades av en utbredd segregering, utanförskap och ilska 

mot det politiska klimatet. Likt jazzens utveckling har hiphopen varit starkt förknippad med 
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ungdomskulturen men med årens lopp utvecklats och fått en mer etablerad ställning inom 

kultursverige och fått ta plats på fler scener och arenor. Genom att genren förändras fyller den 

nya sociala och kulturella funktioner. Ett uttryck för hur genren och dess artister gjort intryck 

på musiksverige är faktumet att The Latin Kings, tjugo år efter deras debutalbum blev invalda 

i Swedish Music Hall of Fame men följande nominering:  

 
Hiphop är den enda svenska musikform och kulturyttring i dag som samlar svenskar från alla 

bakgrunder, religioner, bostadsområden och samhällsklasser. En musikform som berättar om det andra 

medier missar och rapporterar från områden som inte syns på mediekartan. Dagens våg av svenska 

artister som rappar om sina liv på svenska kan spåras tillbaka till The Latin Kings. Titeln på gruppens 

debutalbum från 1994, ”Välkommen till förorten” var en programförklaring. The Latin Kings finns inte 

längre men den musikaliska kärnan i gruppen, Salazar Brothers, är mer produktiv än någonsin och 

fortsätter att vitalisera svensk musik (smhof.se).  

 

Ett annat tecken på hiphopens kulturella omladdning kan ses genom programmet Lyckliga 

gatan från 2015 som sändes på TV4. I serien får några av Sveriges unga hiphopartister på 

bästa sändningstid tolka svenska hits och ge dem nytt liv. Detta samtidigt som 

hiphopartisternas låtar i sin tur också blir tolkade av en erkänd folkkär artist vilket gör att 

musiken lyfts ur sitt ursprungliga sammanhang och presenteras i en ny kontext.   

Programmet, med hiphopen i fokus, ifrågasätter även medias representation av förorten 

genom att ge artisterna tolkningsföreträdet att själva presentera sina hemorter.  

 

Syftet med vår studie är att genom en textanalys av serien Lyckliga gatan undersöka hur 

hiphopgenren, likt andra musikgenrer före den, gått från att vara intimt förknippat med 

ungdomskulturen och förorten till att få en erkänd plats på det musikaliska fältet. Samt vilka 

konsekvenser detta för med sig. Vi vill studera hur serien framställer hiphopgenren och dess 

artister, och även se till den plats som genren idag har i svensk kultur. Detta jämfört med för 

tjugo år sedan då gruppen The Latin Kings gav förorten en röst genom att rappa på svenska. 

För att undersöka ovanstående ska vi besvara följande frågeställningar:  

 

• Hur konstrueras den mediala bilden av förorten i serien Lyckliga gatan?  

• Hur kan man se Lyckliga gatan som ett led i den svenska hiphopens 

kulturarvsprocess? 

• Hur har svensk hiphop förflyttats på det musikaliska fältet de senaste tjugo åren och 

vad har det fått för konsekvenser?  
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Konsten att läsa mellan raderna 

Som utgångspunkt för denna uppsats har en kvalitativ innehållsanalys gjorts av de sex avsnitt 

som utgör den första säsongen av serien Lyckliga gatan. Östbye m.fl (2003) beskriver hur 

“det är genom texterna som medierna utövar sin makt, påverkar attityder, förmedlar kunskap 

och ger underhållning [..] (Östbye m.fl. 2003:64). För att få en övergripande bild över seriens 

budskap och den medierade bild av förorten och hiphopgenren som programmet förmedlar, 

tog vi vid ett flertal tillfällen del av samtliga texter som utgör den första säsongen av serien. 

Vid dessa tillfällen fokuserade vi på olika temaområden och ställde frågor till texten. Dessa 

temaområden delades upp i ett analysschema baserat på de frågor som vi upplevde att serien 

berörde. Vi utgick också från de ämnen som vi stött på kring ämnet i tidigare litteratur på 

fältet. De temaområden som vi undersökt är följande: Förorten och miljöaspekter, där vi såg 

till hur förorten porträtterades i kontrast till de lantliga miljöer som presenteras. Samt hur 

artisterna uttryckte sig om sin hemort och kring de miljöer som de besöker. Detta var av 

intresse och relevans då vi tidigt märkte förortens centrala roll i Lyckliga gatan. Förorten 

skildrades som en viktig del i artisternas skapandeprocess och kreativitet. Ytterligare en 

aspekt var att förorten skildrades som normen medan de lantliga miljöerna var de avvikande 

inslagen, något som skiljer sig från tidigare medierapportering från förorten. Detta fångade 

vårt intresse och var något som vi ville ta fasta på för vidare analys. Under kategorin vi och 

dem samlades intrycken kring beskrivningarna av artisternas olika förutsättningar i livet och 

hur detta speglas i deras musik. För att skildra de äldre artisternas förändrande attityd till 

hiphopmusiken under programmets gång utformade vi en kategorin tolkning av 

hiphopgenren. I mötet artisterna emellan skedde en del generations- och kulturkrockar, detta 

framförallt när de skulle uträtta aktiviteter tillsammans och när de skulle lyssna på och tolka 

varandras musik, detta summerade vi under kategorin kultur- och generationsskillnader. 

Utifrån den senast nämnda kategorin växte det sista ämnet fram, då det framgick att dessa 

skillnader resulterade i en del stereotyper och förutfattade meningar detta ämne fick benämna 

den sista kategorin. 

 

För att få ett historiskt perspektiv över svensk hiphop de senaste tjugo åren valde vi som 

kompletterande empiriskt material att ta del av två dokumentärer med cirka tio års mellanrum, 

den ena K special - The Latin Kings, en film av Maud Nycander från 2004 som handlar om 

The Latin Kings genombrott under tidigt 90-tal. Samt dokumentären The Salazar brothers 

från SVT som sändes 2013 som handlar om brödernas historia och betydelse för svensk 
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hiphop. Dokumentärerna ger djupare förståelse för hiphopen i Sverige bland annat genom att 

erkända musik- och kulturjournalister samt andra svenska artister får ge sin bild av The Latin 

Kings och Salazarbröderna.  

 

En kvalitativ textanalys av Lyckliga gatan  

Många av de slutsatser som vi kommit fram till under uppsatsarbetet var vid första anblick 

inte självklara utan fick sin mening först efter en djupare analys av det empiriska materialet, 

samt genom att informationen satts i förhållande till de rådande normer och “de sociala och 

historiska sammanhang som texten ingår i” (Östbye m.fl 2003:66). Detta tillvägagångssätt 

passar in under tolkningsläran hermeneutiken som delvis bygger på att texters mening “inte 

alltid är omedelbart tillgänglig eller entydig” (Östbye m.fl 2003:64f). För att ge mening åt en 

text måste den tolkas och det finns en rad olika tekniker för att läsa texter och förstå deras 

betydelse. För denna uppsats lämpade sig den symptomala läsarten bäst då denna läsart har 

som uppgift att lyfta kontraster och motsatser och påvisa dem samt belysa sociala grunder 

som samhället är uppbyggda kring (ibid.). Vidare är den symptomala läsarten relevant för 

denna uppsats då den:  

 
Ser texter som manifesta uttryck för underliggande eller dolda betydelser som producenten inte har 

översikt över eller är medveten om. Det kan vara dominerande normer och föreställningar som är så 

självklara för en grupp människor att de framstår som naturliga och allmängiltiga (det kallas ofta 

mentaliteter). Det kan också vara fråga om att texter är bärare av sociala motsättningar och konflikter 

som inte är omedelbart synliga på textens yta. (Östbye m.fl 2003:65).     

 

Esaiasson m.fl. (2010) delar upp de frågeställningar kopplade till textanalys i två kategorier, 

den systematiska och den kritiskt granskande. Där den förstnämnda kategorin beskrivs genom 

att klargöra tankestrukturerna hos aktörerna samt att logiskt ordna innehållet i texterna 

genom att dela upp materialet i kategorier eller att klassificera innehållet genom att sortera in 

textens delar under sammanfattande rubriker (Eliassson 2007:238). När det kommer till den 

kritiskt granskande kategorin beskrivs även den som uppdelad i tre delar, den idekritiska som 

innebär att ta ställning till huruvida argumentationen kring en viss fråga följer förutbestämda 

rationella eller moraliska normer. Den ideologikristiska som innebär att markera de 

samhälleliga konflikter som återges i den granskade texten samt tillslut diskursanalysen vars 

syfte beskrivs som att granska och “belysa maktförhållanden i samhället” (Eliassson 
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2007:239). Baserad på den metod som tillämpats i vår uppsats skulle vi tillskriva vår 

arbetsteknik som baserad mer på den systematiska kategorin. Detta då texterna, som vi 

granskat vid ett flertal tillfällen ur olika synvinklar, har delats in under olika teman och 

huvudkategorier för att logiskt ordna strukturen på textinnehållet. Samt för att klargöra 

tankestrukturerna hos aktörerna i programmet och de bakomliggande faktorerna i samhället 

som kan utläsas. Dock har även en del av den kritiskt granskande kategorin tillämpats genom 

en form av diskursanalys då en rad olika maktstrukturer har kunnat utläsas. Exempelvis i form 

av medias inflytande och hur beslut av polis och makthavare påverkar aktörerna i det 

empiriska material som granskats.  

 

Metodkritik  

Esaiasson m.fl. (2010) menar att det finns en rad olika orsaker att använda kvalitativ 

textanalys istället för den kvantitativa innehållsanalysen. Bland annat då den kvalitativa 

metoden är ute efter att finna en helhet i texten, där vissa delar har mer betydelse än andra, till 

skillnad från att räkna ihop alla analysdelar likt den kvantitativa metoden. Författarna menar 

även att för att få fram budskapet i texten krävs det många gånger att man finner budskapet 

“dolt under ytan” och att det krävs en noga studie av textobjektet för att få fram den 

information som behövs. (Esaiasson m.fl. 2010:237). Författaren refererar till filosofen Mats 

Furbergs tankar kring vad som definierar en kvalitativ textanalys, han menar att metoden 

kräver att man aktivt läser samt ställer frågor till texten för att utläsa textens mening. ”För att 

forskaren skall nå sådan förståelse måste texten läsas flera gånger, såväl snabbt och 

översiktligt som långsamt och fundersamt” (ibid). 

 

Eftersom vi ser Lyckliga gatan som en del av en mainstreamifiering av hiphopgenren ville vi 

nå den medierade skildringen som programmet presenterar. Det hade inte varit möjligt om vi 

hade använt oss av djupintervjuer, då vi hade behövt tala med de artister som medverkar i 

serien för att uppnå det resultat vi var ute efter. Då de medverkande i Lyckliga gatan är 

högprofilerade kan de vara svåra att få tag på, därför var detta inte ett effektivt sätt att få 

tillgång till ett empiriskt material, sett till den begränsade tidsram för uppsatsen. Hade vi 

istället fokuserat på ett mottagarperspektiv, med hjälp av exempelvis en kvantitativ 

enkätundersökning, hade det krävts en bred intervjubas för att frambringa den bild som 

programmet uppfattas sända ut kring genrens ställning på det kulturella fältet. Chanserna är 

att resultaten skulle leda till bristfällig forskning då man bara hade kunnat täcka ett axplock av 
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tittare eller artister. Vi är medvetna om att det hade varit möjligt nå ut till programmets 

målgrupp via exempelvis Facebook eller andra sociala medier, därför var det mer logiskt att 

endast göra en innehållsanalys av Lyckliga gatan och använda dokumentärerna som 

kompletterade material till programmet då det i det materialet redan har gjorts ett flertal 

intervjuer med The Latin Kings, Salazarbröderna samt musikjournalister och experter. 

Uttalanden som var representativa för att ge oss en bred förståelse för hiphopfältet ställning i 

dagsläget och dess utveckling över de senaste tjugo åren. Någonting som vi kunde använda 

för att utforma analysen.  

 

Från förorten till Silicon Valley 

När vi funnit vårt empiriska underlag i form av serien Lyckliga gatan (2015) samt 

dokumentärerna The Salazar Brothers (2013) och K-special The Latin Kings (2004) ville vi ta 

del av den forskning som fanns på fältet gällande förorten, hiphop, identitetsskapande samt 

kulturellt kapital. Då vi undersökte vad som forskats kring tidigare inom fältet fann vi att både 

litteratur och tidigare uppsatser främst kretsade kring hiphopens historia knuten till USAs 

politiska landskap och genrens rötter. Vi fann även en rad olika studier kring ungdomskultur 

och identitetsskapande kopplat till musikgenrer. Även förortsforskning rörande bland annat 

stadsbyggnad och de bakomliggande politiska ideologierna som påverkat den medierade 

bilden av förorten över tid. Vi hittade även material kring hur samhällskritik tar sig uttryck i 

hiphoptexter men med amerikansk anknytning. Flera uppsatser som knöt an till hiphopgenren 

refererade till kulturjournalisten Jeff Changs (2005) bok Can’t stop, wont stop om hiphopens 

historia och ställning i USA. Eftersom mycket forskning utgick ifrån ett amerikaniserat 

perspektiv inspirerades vi till att utgå från ett perspektiv på hur svensk media har skildrat och 

skildrar genren. Vi fann ett brett urval av material kring förortens uppkomst och en historisk 

tillbakablick på samhällsutvecklingen på 60-70 talet i Sverige och den rådande politiken som 

skapade miljonprogrammen och formade dess invånare. Vi fann även material kring medias 

rapportering från, och dess ansvar för framställningen av dessa områden. Litteraturen som vi 

tagit inspiration från har bland annat bestått av Ericsson m.fl. (2002) Miljonprogram och 

media: föreställningar om människor och förorter samt journalisten Lasse Sandström (2004) 

Rosengård i Medieskugga - om medier som medel och hinder för integration och 

Enologiprofessor Per-Markku Ristilammis (1994) Rosengård och den svarta poesin. Dessa 

böcker gav oss en kulturell-och socialhistorisk inblick i förorten och miljonprogrammen som 

gav oss en djupare förståelse för analys vårt empiriska material. Faktum att vi valde att sätta 
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oss in i detta område berodde på att hiphopen har en så stark anknytning till förorten. Orten 

får spela en huvudroll i mycket av de texter som produceras inom hiphopgenren och blir 

därigenom artisternas egen spegling av förorten som kontrast eller motpol till den medierade 

bild som presenteras. Vi ville ta del av en bred mängd litteratur som berörde förorten då 

förorten har en så betydande roll i Lyckliga gatan samt att den presenterades i ett annat ljus.  

För att kunna tolka vårt empiriska material så objektivt som möjligt ville vi få en bred inblick 

i förortsforskningen. Ristilammis (1994) bok berör aspekter kring varför förorten fått ett så 

dåligt rykte sett till medierepresentationer, genom att ta del av hans resonemang var det lättare 

att förstå och se Lyckliga gatans narrativa och visuella presentation av förorten som 

normbrytande och en del av en ny rapportering av orterna. 

 

För att kunna definiera begreppet kulturarv och motivera vår tes kring svenskhiphop som 

kulturellt musikarv har vi använt oss av Johanna Björkholms (2011) avhandling Immateriellt 

kulturarv som begrepp och process. Hennes avhandling berör folkmusik men de teoretiska 

resonemangen och definitionerna gick att applicera på vårt område då hon berör ett brett 

spektra av kulturarvsforskare och deras teorier. Vi såg Lyckliga gatan som ett bevis på att 

hiphopen fått en ny kulturell status både sett till sin plats på olika musikarenor men även sett 

till uppskattningen för de arbete som ligger bakom texterna och musiken. Ytterligare en 

teoretisk utgångspunkt som vi använt oss av för att ta ställning till vårt empiriska material är 

den franska sociologen Pierre Bourdieus teorier kring det sociala rummet samt ekonomiskt- 

och kulturellt kapital. Bourdieus breda forskning kring samhälle, klass och kultur var ett 

naturligt val då vi berör flera av dessa ämnen i vår uppsats. Detta då vi undersöker potentiella 

fält som hiphopen varit en del av de senaste åren och hur detta påverkar genrens legitimitet 

och framställning inom svensk kultur.   

 

Då en del av uppsatsens analys rör sig kring hiphopartisternas kreativa processer och 

förortens roll i dessa, lämpade det sig väl att använda Richard Floridas bok (2006) The Rise of 

The Creative Class med hans resonemang rörande arbetsmarknadens anpassning till personers 

vilja att arbeta på så kallade kreativa platser med utrymme för nytänkande innovation. Som 

exempel använder han bland annat Silicon Valley. Vi har använt oss av men även ifrågasatt 

Floridas teori för att motivera våra tankar kring förorten som en kreativ plats.  

Denna uppsats bidrar till att ge en historisk skildring av den svensk hiphopens utveckling och 

dess nära koppling till förorten. Serien Lyckliga gatan utmanar den etablerade mediebilden av 
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förorten genom att låta förorten definieras inifrån och presenteras som en kreativ plats. Något 

som innebär en kulturell omladdning av dess värde och som ger orten en ny betydelse. Vilket 

även påverkar den process som sker med hiphopgenren i stort och de grundvärden som 

definierat den.  

 

Från The Latin Kings till Lyckliga gatan  

Lyckliga gatan - hiphopens svar på Så mycket bättre  

Första säsongen av Lyckliga gatan sändes i sex avsnitt på TV4 under januari och februari 

2015. Programmet har beskrivits som hiphopens svar på Så mycket bättre (Nöjesguiden 2014) 

som är ett annat av kanalens populära musikprogram. I serien möter unga hiphopartister äldre 

etablerade folkkära artister med lång musikkarriär bakom sig. Lyckliga gatan skapar ett 

personligt möte över generationsgränserna med fokus på hiphopen som genre. Varje avsnitt 

syftar till att de båda artisterna besöker varandras hemorter och får kunskap om den andras 

musikkarriär. De medverkande artisterna i första säsongen var Gee Dixon, Samboii, Kumba, 

Linda Pira, Jeaff och Allyawan som mötte Arja Saijonmaa, Harpo, Kikki Danielsson, Mats 

Paulsson, Tommy Nilsson och Ann-Louise Hanson. Programmet syftar till att artisterna ska 

skapa varsin ny tolkning av en på förhand utvald låt och framföra dem i slutet av programmet 

(se bilaga 1). Varje avsnitt inleds med att programledaren Näääk besöker en av de unga 

hiphopartisterna i hens hemort där artisten ger Näääk en rundvandring och presenterar de 

platser som betyder och betytt mycket för hen under uppväxten. Många av artisterna bor kvar 

på den plats där de växt upp och uttrycker tydligt hur viktig orten är som inspirationskälla och 

identitetsskapare.  

 

Efter rundvandringen på orten spelar Näääk upp låten som hiphopartisten ska tolka varpå hen 

får försöka gissa vem det är de ska möta. I många av avsnitten känner artisten inte igen 

musiken, alternativt att de känner igen låten men har svårt att identifiera artisten. I många fall 

har de också svårigheter att föreställa sig hur de ska kunna tolka och göra om låten i fråga till 

en hiphopversion då genrerna är väldigt olika. Därefter tar Näääk med sig artisten ut på en 

resa genom Sverige för att besöka den äldre artistens hemort. Stockholmsförorter kontrasteras 

mot lantliga idyller, däribland skärgårdsmiljöer och gårdar på landet. Genom att serien är 

upplagd på detta sätt visar produktionen på Sveriges breda spektrum av olika bostadsmiljöer 
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och bakomliggande sociala faktorer som får uttryck i artisternas musik. I mötet artisterna och 

miljöerna emellan skapas flera kulturkrockar, vilket hos hiphopartisterna främst tar sig uttryck 

kring den ovana miljön. Hos de äldre artisterna skapas kulturkrockarna främst kring 

hiphopmusiken som genre då de flesta inte är införstådda i musiken, med förortssvenskan och 

dess slang, samt historierna och den kontext som ligger till grund för hiphoptexterna. Då 

många av dessa texter baseras på personliga svårigheter och erfarenheter från en värld som till 

stor del skiljer sig från den vardag och uppväxt som de äldre artisterna erfarit. Lyckliga gatan 

visar skillnaderna sett till både kulturella och- generationsmässiga olikheter artisterna emellan 

på ett ärligt och öppet sätt. Detta visar sig då artisterna får tillbringa ett par dagar tillsammans. 

Dessa möten sker hemma hos de äldre artisterna, bland annat på Mats Paulssons gård i 

Smöramåla i Småland, på Harpos hästgård utanför Halmstad samt ute i Stockholms skärgård 

hos Ann-Louise Hansson. Under dessa dagar presenterar de äldre artisterna sina karriärer. Här 

växer respekten hos några av de yngre artisterna när de får ta del av de långa karriärerna och 

de prestigefyllda priser och uppdrag som de artisterna upplevt eller har bakom sig. De äldre 

artisterna delar även med sig av sin vardag och naturomgivningen med aktiviteter som är 

typiska för området. Allt från fiske, äggplockning och kräftskiva till morgondopp från 

bryggan. Något som skapar flera komiska inslag i serien då det är långt ifrån aktiviteter som 

tillhör de yngre artisternas vardagsliv men även öppnar upp för normbrytande aspekter och en 

annan bild än den hårda ytan som hiphopgenren präglas av. Hiphopartisterna visar även här 

att det finns fler sidor av hiphopen än den tuffa framtoningen och de hårda texterna då man 

här lyfter fram personerna bakom musiken.   

 

Efter ett par dagar tillsammans skiljs artisterna åt för att göra sina tolkningar av låtarna. Man 

får följa dem på varsitt håll när de arbetar med texterna och musiken och det blir återigen 

tydligt att se till generations- och genreskillnaderna när det kommer till hur musiken skapas. 

De äldre artisterna jobbar till största del enskilt med en producent eller musiker, medan 

hiphopartisternas musik produceras i Redlinestudion i Botkyrka. Studion drivs av bröderna 

Salazar, tidigare medlemmar i gruppen The Latin Kings. Näääk beskriver atmosfären i 

studion som öppen och som en plats för gemenskap, där artisterna hjälper varandra med sin 

musik. Kulturskribenten Maja Bredberg beskriver studion som det viktigaste 

musikmaskineriet i Sverige idag (The Salazar Brothers 2013, 02.58). I arbetet med 

tolkningarna kan man tydligt se en ökad förståelse och respekt hos den äldre generationen för 

hiphopen som genre. Flera av dem blir förvånade över hur mycket text en låt innehåller och 

hur mycket jobb som ligger bakom texterna. Många av de äldre artisterna erkänner under 
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programmets gång att de haft en felaktig bild av hiphopen och dess utövare och beskriver 

bland annat hiphopen som modern poesi.  

 

Efter att de båda artisterna tolkat låtarna och skrivit sina egna versioner avrundas veckan med 

en konsert i hiphopartistens hemort där båda får framföra sina låtar. Den gästande artisten 

anländer via tunnelbanan och möts där av veckans hiphopartist som sedan visar runt i orten. 

Detta ger de äldre artisterna och tittarna ytterligare inblick i denna miljö och bakgrund. När 

artisterna kommer till platsen där spelningen ska hållas möts de av en enkel men 

stämningsfull miljö. Som mottagare får man känslan av att hela kvarteret bjudits in, då det är 

väldigt blandad publik med allt från barn till pensionärer. Det finns en mängd olika kulturella 

bakgrunder representerade i publiken och etablerade hiphopartister blandas med familj och 

vänner till programmets huvudperson. I samtliga avsnitt av Lyckliga gatan blir det ett 

känsloladdat ögonblick för artisten vars låt framförs. Det är märkbart att de lagt tid och energi 

på att tolka budskapen och förstå de bakomliggande upplevelserna och känslorna. Efter att 

varje låt framförts får den tolkade artisten säga några ord till kameran kring upplevelsen och 

deras reaktion på låten. Artisterna ger varandra genomgående positiv respons och uttrycker att 

det varit en mäktig upplevelse. Det blir en familjär och avdramatiserad stämning på 

slutkonserten. Publiken och den familjära stämningen får representera den mångkulturella 

förorten och symbolisera acceptans och gemenskap där musiken verkar som en enande kraft 

som överbygger olikheter.  

 

Direkt efter programmet har samtliga låtar som varit med i Lyckliga gatan funnits tillgänglig 

på Spotify, något som även annonseras i programmets slut. Efter hand har låtarna och främst 

hiphopversionerna hamnat på radiokanalers topplistor. Två av de låtar som spelats mest efter 

att programmet avslutats är Allywans tolkning av Ann-Louise Hanssons låt “Jag hade en gång 

en båt” samt Linda Piras tolkning av Mats Paulssons “Visa vid vindens ängar”. Man 

integrerar också andra sociala medier i programmet, exempelvis uppmanar man tittarna att 

själva spela in en tolkning av låtarna som varit med och lägga upp på programmets 

Facebooksida.  

 

Bilden av förorten som kreativ plats  

I serien Lyckliga gatan har förorten en betydande roll. I introt till varje avsnitt tar sig 

programledaren Näääk runt i förorten på sin cykel till tonerna av Anna-Lena Löfgrens sång 
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Lyckliga gatan. Förorten presenteras indirekt då Näääk passerar olika inslag från 

bostadsområdena. Han cyklar förbi och hälsar på ett killgäng i hoodies som hänger på 

området med sina pitbulls, för att sedan passera gatukök, en tunnelbanestation och 

grönområden. Han åker förbi en basketplan där ett gäng ungdomar spelar basket. När Näääk 

vänder huvudet och tittar tillbaka på planen dansar ungdomarna istället traditionell svensk 

folkdans iklädda folkdräkter. När han sedan cyklar vidare passerar han en gata där det står en 

ko placerad som Näääk förvånat tittar på. Genom att placera dessa lantliga tecken i 

förortsmiljön belyser programmet att artisterna kommer från olika världar och även att dessa 

tecken är främmande och inte direkt hör hemma i den omgivningen. Trots detta visar introt 

programmets ambition att med hjälp av musiken försöka integrera två världar.  

 

I Lyckliga gatan får artisterna själva beskriva och presentera sina hemorter för tittarna. 

Förorten skulle kunna ses som en tredje huvudperson i programmet vid sidan av artisterna. 

Detta då serien fokuserar mycket på att presentera förorten bland annat genom att kombinera 

flygbilder över stockholmsförorterna med personliga rundvandringar från artisterna som bor 

där. Serien gör inte ett försök glorifiera eller försköna bilden av förorten utan använder sig av 

vardagliga platser och inslag som kvarterskrogen, torg, fotbollsplaner och tunnelbanestationer 

som skapar en genuin inblick i miljön och vardagen hos invånarna från orten. Detta 

kompletteras med personliga anekdoter från artisterna kring platserna som besöks, samt 

intervjuer med förbipasserande ungdomar och barn som får möjlighet att uttrycka sina 

uppfattningar om artisten och hens musik. Det blir tydligt vilken roll artisten spelar som 

förebild och inspiration för de yngre på orten, då artisterna trots jobbiga förhållanden under 

sin uppväxt samt i vissa fall problem med droger och våld skapat en karriär via musiken, 

något som bland annat tar sig uttryck i första avsnittet när Gee Dixon visar Arja Saijonmaa 

runt i Stockholmsförorten Visättra och pekar ut en byggnad med stjärnor på fasaden. Han 

förklarar hur stjärnorna för honom representerar varje individ från förorten som lyckats nå 

framgång trots motsättningar.  

 

Bilden av förorten i Lyckliga gatan skiljer sig markant från hur denna miljö ofta har skildrats i 

massmedierna. Allt som oftast har förorten förknippats med sociala problem kopplade till 

kulturell mångfald. Ericsson m.fl. (2002) drar paralleller mellan massmedias och 

journalisternas skildringar av miljonprogram och förorten som koloniala utforskningar där 

“journalister och forskare åker ut och bort till förorten”, detta för att skildra en annorlunda 

verkligheten för resten av samhället. Tolkningsföreträdet från den överordnade makten i 
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samhället beskrivs också som en del av en kolonial struktur. Vidare beskriver författarna hur 

den etniska segregationen fortsätter att öka genom att de olika stadsdelarnas lågstatus 

bekräftas genom upprepning av rykten och beskrivningar som vi översköljs med genom bland 

annat medieskildringar som inte lämnar utrymme för andra lokala beskrivningar (Ericsson 

m.fl. 2002:25, 29). Den personliga inblicken i förorten som tittarna får i början av varje 

program ger mottagaren en mer nyanserad bild än den skildring som media tenderar att 

representera utifrån ett betraktarperspektiv. Upplägget av programmet skapar en omvänd 

relation till det koloniala betraktningssätt som Ericsson m.fl. beskriver. Detta kan ses som ett 

viktigt budskap till mottagarna där förorten får representera normen medan de lantliga 

inslagen får representera det främmande inslaget. I en intervju med Kingsize Magazine som 

gjordes i samband med programmets premiäravsnitt fick Näääk bland annat frågan kring hur 

mycket inflytande han som programledare haft på slutprodukten, han svarade; “Mycket mer 

än jag trodde att jag skulle ha, vilket var väldigt kul. De kom fram till mig ganska ofta och 

frågade om det kändes okej och genuint eller om vi skulle skippa vissa grejer” 

(kingsizemagazine.se). Faktumet att serien har valt en programledare som själv är hiphopartist 

och bor i Stockholmsförorten Högdalen, ger en hög trovärdighet för programmet som 

troligtvis inte skulle ha uppstått om man valt en programledare utan koppling till branschen 

och orterna.  

 

Genom att programmet Lyckliga gatan så tydligt kopplar artisternas framgångar och deras 

musik till Stockholmsförorterna presenterar programmet en ny positiv bild av förorten med 

kreativitet som utgångspunkt. Detta istället för den negativa vinkling och utanförskap som 

ofta målas upp kring förorten. Linda Pira uttrycker sina känslor kring sin hemort 

Hässelby. “Hässelby betyder allt för mig, det är här allting har hänt, det är här jag har 

utvecklats, det är här jag har hämtat allt jag vet om livet” (avsnitt 4). I serien framgår det att 

flertalet av artisterna verkar känna på samma sätt som Linda och som tittare får man känslan 

av att de gjort ett val att stanna kvar och arbeta på den ort där de vuxit upp på. Trots en tuff 

uppväxt med negativa minnen kopplade till platsen där de vuxit upp uttrycker de en stor 

kärlek till sin hemort. Något som framgår tydligt när Linda Pira sitter i Redlinestudion och 

ska skriva om och tolka Mats Paulssons låt Visa vid vindens ängar (Universal Music AB). 

Linda uttrycker hur hon i sin tolkning vill beskriva miljöerna som hon sett och upplevt på 

platsen där hon vuxit upp: 
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Jag tar mig dit vinden bär mig, 

jag krigar på på på 

Jag tar mig dit vinden bär mig, 

jag säger gå gå gå 

Där höghusen står 

jag växte upp där 

Hässelbygård vet vem jag är (det var då) 

Så tar mig dit vart än vinden bär mig  

gå gå gå 

 

Jag sjunger min visa,  

blå siren vid midnatt 

Centrum, tugg och häng 

ingen går hem 

fågelfrön eller pipas 

tugg, snack till midnatt 

barn leker på gården tills portarna stängs 

 

(musixmatch.com) 

   

Näääk som sitter i studion med henne under samma avsnitt håller med och säger: “Man vill få 

fram varför man älskar platsen där man bor, hur mycket mörker man än har sett så finns det 

någonting vackert över platsen där man är uppväxt”. Även i dokumentärerna om The Latin 

Kings och The Salazar Brothers betonas vikten av hemorten, Dogge uttrycker sina känslor om 

sin hemort Botkyrka: 

 
Att flytta härifrån det skulle vara som att skära bort en bit av mitt hjärta, för att gatorna här har gett mig 

så mycket. All rap och hiphop och allt jag fått uppleva är tack vare att jag växt upp här. All min 

inspiration och allt jag lever för och gör inom hiphop kommer härifrån. Så att flytta härifrån skulle vara 

som att avsluta kapitlet och sen skulle det vara lite som att ge upp tanken om förorten. Allt Botkyrka har 

gett mig och de människor som lever här, det går aldrig att värdera i pengar. Det är något speciellt, en 

speciell kärlek som är otroligt stark (K-special, The Latin Kings 2004, 52.00).  

 

Ericsson m.fl. (2002) lyfter problematiseringen med en ökad segregation i storstäderna samt 

den polarisering som detta skapar. Vidare menar Ericsson m.fl. att det är tydligt att se att det i 

områden med låg status främst är invandrare med icke-europeisk härkomst och att 

sverigefödda personer i allt större utsträckning lämnar dessa områden. Detta leder i stor 

utsträckning till en etnisk delad stad (Ericsson m.fl. 2002:24). Serien kan tänkas vilja vända 

på bilden av förorten som en lågstatusplats där personer bor på grund av ekonomiska eller 

sociala svårigheter genom att påvisa ortens potential som inspirationskälla för olika 

subkulturer och kulturella uttryck. Dock görs inget försök till att romantisera orterna då serien 

ger plats åt hiphopartisterna att berätta hur deras intresse för musiken har vuxit fram. Många 

gånger har detta skett som en flykt från till exempel svåra familjeförhållanden eller 
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drogproblem kopplade till hemorten och att hiphopen blev en räddning och en vändpunkt i 

deras liv. I Lyckliga gatan framgår det att förorten är en del av hiphopartisternas identitet. När 

Gee kommer till Arjas sommarhus uttrycker han att han inte trivs i den befintliga miljön och 

säger att “Jag är ingen naturmänniska, jag är mer från orten”, ett uttryck som visar på att hans 

boendemiljö till viss del definierar hans identitet. Precis som Gee uttrycker även Allyawan 

och Linda Pira att de inte känner sig hemma på landet och i skärgården och att de inte får den 

inspiration som de behöver för att skapa sin musik.  

 
Från paraboler i Österängen till Stockholms skärgård [...] jag känner mig lite malplacerad på såna 

platser, så det är en utmaning (Allyawan, avsnitt 5). 

Det är sjukt tyst, det är jättetyst, det verkar vara ett annat tempo här [...] jag tror inte att jag bara skulle 

kunna sätta mig på en stubbe här och skriva en låt (Linda Pira, avsnitt 4). 

 

Gees tankar kring att han är “mer från orten” och Lindas reflektioner kring att hon saknar 

inspirationen som hon får från tempot i staden kan tolkas via Ristilammis (1994) tankar som 

förklarar hur människor använder personer i sin omgivning för att identifiera sig själva, och 

att samma sak gäller den omgivande miljön man befinner sig i. Har platsen man bor på ett 

negativt rykte får det också konsekvenser sett till hur man ser på sig själv, ”boendemiljön 

förvandlas då till ett stigma – ett enskilt kännetecken som stämplar individen som person och 

talar om hur han/hon är” (Ristilammi 1994:20). I The Rise of The Creative Class hänvisar 

Richard Florida (2002) till Jane Jacobs bok The Death and Life of Great American Cities där 

hon undersökte kreativitet och diversitet som uppstår i städer med urbana områden. Hon 

fokuserar speciellt på dynamiken som uppstår på gatan och menar att i områden där personer 

bor på små ytor blir gatan ett utrymme för kreativitet (Florida 2002:41f). I samtliga avsnitt 

knyter artisterna an till gatorna och gårdarna i förorten som en plats “där allting började”. 

Detta kopplat både till deras karriär men också till svårigheter i livet som fick dem att söka sig 

till musiken. I första avsnittet beskriver Gee hur hans relation till gatorna i hemorten har 

format honom och hur hiphopen och gemenskapen kring musiken har räddat honom undan 

våldet och givit honom ett hem. I Gees version av Arjas låt Jag vill tacka livet (Universal 

Music AB) uttrycker han i texten; “Tack till gatan där jag stått, format mig till den jag är, gett 

mig ärren på min kropp” (musixmatch.com).  

 

I Lyckliga gatan har Redlinestudion och bröderna Salazar en betydande roll för produktionen 

av musiken. Studion presenteras i serien som en plats präglad av samarbete och familjär 
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stämning och skivbolagets artister ser sig själva som en del av en stor familj. Det framgår 

även i dokumentärerna om The Latin Kings och The Salazar Brothers hur skivbolaget och 

studion har under lång tid varit ett nav för förortens kreativitet och talang. Skivbolagets logga 

och namn har en stark anknytning till tunnelbanans röda linje som sträcker sig genom norra 

Botkyrka, där studion är belägen och där bröderna vuxit upp, något som Salla ger uttryck för: 

 
Tunnelbanan har varit en symbol att det är vägen ut från förorterna in till stan, det var där vi träffade 

alla våra hiphoppolare och det som egentligen gjorde det möjligt att hålla på med musik. Men 

tunnelbanan är också vägen hem, det är härifrån man är och det spelar ingen roll hur länge man är borta, 

man är ändå hemma här. Det är annorlunda här, det är här man får all inspiration och det är här musiken 

kommer ifrån. (The Salazar Brothers 2013,19.00) 

 

Programledaren och musikrecensenten Ametist Azordegan uttrycker i samma dokumentär om 

hur viktigt det är att Salazarbröderna och Redlinestudion är kvar i Botkyrka då “det påminner 

resten av Sverige om den svenska hiphopens rötter” (The Salazar Brothers 2013, 3.10). 

Faktum att studion är belägen i anknytning till en skola och fritidsgård kan också ses som 

inspirationskälla för ungdomarna i området. Detta kommer till uttryck i serien då några av 

hiphopartisterna är unga och tidigt blivit engagerade i musiken då hiphopen länge haft en 

central roll på deras områden.  

 

Upplägget i Lyckliga gatan kräver att de medverkande artisterna får lära känna varandra och 

får förståelse för varandras musik och de upplevelser och känslor som ligger bakom texterna. 

När det kommer till att förstå hiphopartisterna musik och texter så krävs det att de äldre 

artisterna får en inblick i deras bakgrund och hemmiljö. Detta då genomgående teman för 

hiphoplåtarna i serien grundar sig i en verklighet som de inte är insatta i, en verklighet där 

förorten spelar en central roll som inspirationskälla både språkligt, genom förortsslang, men 

även genom upplevelser och erfarenheter som är långt ifrån den verklighet som de äldre 

artisterna befinner sig i. Enligt Fay grundar sig multikulturalistisk vetenskapsteori på tanken 

om människors kulturella och sociala olikheter. Fay menar att varje individ påverkas av det 

ramverk och sociala koder som finns i deras kultur. Trots dessa olikheter så måste personer 

kunna komma överens och samarbeta, vilket kräver en förståelse för varandras bakgrund och 

de ramverk som man verkar inom (Fay 2008:3). Denna multikulturalistiska vetenskapsteori 

kan appliceras på programmet genom ovanstående upplägg.  
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I introt till varje avsnitt spelas låten Lyckliga gatan framförd av Anna-Lena Löfgren. Sången 

beskriver en förlorad barndomsidyll där gamla kvarter fått ge plats åt betongkvarter. I 

samband med serien har programledaren Näääk gjort en tolkning av Anna-Lena Löfgrens 

Lyckliga gatan som blivit en hit och fått stor spridning. I låten presenterar Näääk och 

artistkollegan Nimo sin verklighetsskildring av förorten och betongen. Tillsammans ändrar de 

budskapet med låten åt en mer positiv klang, vilket skickar ut en mer nyanserad bild av 

förorten. 

 

Lyckliga gatan du finns inte mer.  

Du har försvunnit med hela kvarter.  

Tystnat har leken, tystnat har sången,  

högt över marken svävar betongen 

När jag kom åter var allt så förändrat  

trampat och skövla, fördärvat och skändat.  

Skall mellan dessa höga hus en dag, stiga en 

sång. Lika förunderlig och skön som den vi 

hört en gång  

 

(Lyckliga gatan, Anna-Lena Löfgren, 

Metronome Records AB). 

Dom säger Lyckliga Gatan  

den finns inte mer  

men här finns mycket mer än ni kan se.  

När jag rullar där på gatan bländad utav ljusen. 

O barnen kutar runt och rapen ekar mellan 

husen. O där flera av oss lyckas nu. De många 

som har steppat upp  

och öppnat upp en väg för dom som föddes 

utan rätta kort i handen 

 

(Lyckliga gatan, Näääk och Nimo, Universal 

Music AB). 

 

Programmets tydliga koppling till förorten och dess betydelse för hiphopartisternas kreativitet 

kan vidare kopplas till Richard Floridas tankar kring den kreativa klassen. I sin bok refererar 

Florida (2006) till städer i USA som bygger på högteknologisk utveckling. Han menar att 

personer rör sig till platser som präglas av en kreativ miljö samt att företag får anpassa sig och 

flytta till dessa platser då personerna med den specifika kompetensen finns där.  

Florida har kommit fram till ett antal trender när han studerat den kreativa klassen. Kreativa 

personer flyttar från vanliga företagssamhällen till platser som Florida kallar för “kreativa 

centra”, där företag som ofta tillhör eliten i världen sett till ekonomisk vinning och 

högteknologisk utveckling lokaliserar sig (Florida 2006:262). Florida menar att för att 

kreativitet ska uppstå krävs en miljö som bidrar med både social, kulturell och ekonomisk 

stimulans. Han påpekar att detta avspeglar sig i uppkomsten av nya arbetsmiljöer, livsstilar 

samt områden som inspirerar kreativt arbete. Han menar att det är alla dessa element som 
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tillsammans krävs för att generera högteknologisk kreativitet och de kommersiella 

nytänkandet och innovationer som i sin tur genererar stora vinster. (Florida 2002:22).  

 

Till skillnad från de amerikanska städerna som Florida refererar till så är de förorter som 

skildras i serien Lyckliga gatan långt ifrån de högteknologiska centra som präglas av 

ekonomisk vinning och innovation. Dock framställs förorten som en kreativ plats sett till flera 

av de element som Florida beskriver som grundläggande för den kreativa klassen. Däribland 

den kulturella mångfalden, vikten av social och kulturell stimulans och samarbetet artisterna 

emellan både i och utanför Redlinestudion. Till detta tillkommer den autonomi och 

självbestämmande som artisterna har över sin musik, samt vikten av erkännande från andra 

artister och kollegor i branschen. Orterna är möjligtvis inte platser dit kreativa människor 

söker sig till för ekonomisk framgång, dock framställs det i Lyckliga gatan att de personer 

som porträtteras i serien i stor utsträckning stannar kvar på orten. Programmet konstruerar en 

bild av att det är platsen som genererar inspiration till musiken och därigenom ligger till 

grund för deras framgångar.  

Hiphopen som kulturarv 

För att spegla en utveckling över tiden och beskriva den svenska hiphopens uppkomst och 

framväxt de senaste tjugo åren valde vi som kompletterande empiriskt material att ta del av 

två dokumentärer med tio års mellanrum, den ena K special - The Latin Kings (2004) samt 

dokumentären The Salazar Brothers (2013) och handlar om Salazarbrödernas historia och 

betydelse för svensk hiphop. Dokumentärerna ger djupare förståelse för hiphopen i Sverige 

bland annat genom att erkända musik- och kulturjournalister samt andra svenska artister får 

ge sin bild av The Latin Kings och Salazarbröderna. För att kunna sätta serien i en historisk 

kontext och belysa kulturarvsprocessen, krävs det i detta kapitel att fokus ligger mer på 

dokumentärerna och dess tillbakablick än på Lyckliga gatan. Detta för att kunna studera den 

utveckling och förändring som den svenska hiphopen status genomgått, något som syns 

tydligt vid granskning av dokumentärerna. Fortsatt i analysen kommer The Latin Kings 

refereras till med förkortningen TLK. Artisterna i gruppen kommer att refereras till sina 

artistnamn.  

 

I maj 2014 var det tjugo år sedan TLK släppte sitt första album Välkommen till förorten. 

Programledaren och musikrecensenten Ametist Azordegan beskriver hur skivan “fungerade 

för resten av Sverige som ett fönster in till en värld som de inte riktigt kände till” (The Salazar 
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Brothers 2013, 21.30). Gruppen bestående av bröderna Chepe och Salla Salazar samt Douglas 

“Dogge” León gav röst åt förorterna och satte sin hemort Norsborg på kartan. 

Musikjournalisten Marimba Roney förklarar i samma dokumentär hur det vid tiden då Latin 

Kings startade fortfarande ansågs som “väldigt töntigt att rappa på svenska” eftersom det var 

engelsk rap som gällde. Hon förklarar vidare hur TLK:  

 
[...] använde ett språk och ord som vi själva använde vilket vi aldrig hade fått uppleva, jag menar det 

fanns ju ingen svensk musik egentligen som hade sådant språk, så för oss som var inne i den kulturen, 

vi som bodde eller hade vänner som kom från förorterna så var det otroligt befriande att det kom liksom 

en svensk hiphopgrupp som snackade på det viset (ibid. 17.50).  

 

Musikskribenten Tony Ernst förtydligar vikten av att TLK började rappa på svenska och 

därigenom uppkomsten av en helt ny genre: “Det viktigaste ögonblicket i svensk 

hiphophistoria är när Dogge rappar på svenska för första gången, det sätter tonen för en hel 

hiphop generation” (K-special The Latin Kings 2004: 6.05). I sin avhandling Immateriellt 

kulturarv som begrepp och process (2011) använder sig Johanna Björkholm av 

Nationalencyklopedins definition av kulturarv: “idéer och värderingar som ingår i en kulturs 

historia och som fungerar som en gemensam referensram”. Vidare definieras immateriellt 

kulturarv som “exempelvis berättelser, minnen, folkmusik, dans, hantverkstraditioner och 

språk som överförs mellan generationer”. I vår analys kommer vi att hänvisa till TLK och 

svensk hiphop som ett kulturarv, då utgår vi från en kombination av de båda definitionerna 

ovan. Johanna Björkholm (2011) refererar till Laurajane Smiths (2006) utgångspunkt om att 

kulturarv bygger på kommunikation och meningsskapande processer och att allt kulturarv 

därför är immateriellt snarare än fysiska objekt. Hon menar att objektet som fått 

kulturarvstatus inte har något värde i sig utan att det är “genom nutida kulturella processer 

och aktiviteter kring ifrågavarande kulturkomponenter som de kommer att upplevas som 

värdefulla kulturarv” (Björkholm 2011:33). 

 

Tjugo år efter sitt debutalbum valdes TLK 2014 in i Swedish Music Hall of Fame, ett ideellt 

drivet museum på Djurgården i Stockholm. Gruppen valdes in under utmärkelsens premiärår 

tillsammans med artister som Abba, Eva Dahlgren, Ebba Grön, Nationalteatern, Roxette, 

Evert Taube, Cornelis Vreeswijk och Monica Zetterlund (Dagens Nyheter 2015). 

Nomineringen från juryn löd: 
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Hiphop är den enda svenska musikform och kulturyttring i dag som samlar svenskar från alla 

bakgrunder, religioner, bostadsområden och samhällsklasser. En musikform som berättar om det andra 

medier missar och rapporterar från områden som inte syns på mediekartan. Dagens våg av svenska 

artister som rappar om sina liv på svenska kan spåras tillbaka till The Latin Kings. Titeln på gruppens 

debutalbum från 1994, ”Välkommen till förorten” var en programförklaring. The Latin Kings finns inte 

längre men den musikaliska kärnan i gruppen, Salazar Brothers, är mer produktiv än någonsin och 

fortsätter att vitalisera svensk musik (smhof.se). 

 

Stefan Bohman (2003) menar att de kulturkomponenter som visas och förevigas på bland 

annat museer och via arkiv tillskrivs ett högre värde och uppfattas automatiskt av allmänheten 

som kulturarv. Han menar därför att kulturarv uppstår via en urvalsprocess och att denna 

process påverkas av vem som får befogenhet att bestämma vad som ska få visas upp och 

bevaras (Björkholm 2011:127). Att väljas in tillsammans med de andra artisterna under 

museets premiärår visar på hur stort inflytande TLK haft och har inom den svenska 

musikindustrin. De personer som satt i expertjuryn för Swedish Music Hall of Fame var alla 

musikjournalister, däribland Jan Gradvall, Kersti Adams-Ray och Ametist Azordegan.  

 

Dogge beskriver hur TLK agerade som en röst åt förorten. “Alltså på den tiden hade förorten 

ingen röst [...] vi blev en av de första som verkligen kom ut från förorten och visade vad 

förorten var och vi hade vårt egna språk och våra egna texter och vi berättade om våra 

känslor, vad vi tyckte och tänkte och det fanns inte utrymme för det förut i media innan oss”  

(The Salazar Brothers 2013, 20.28). Utöver att ge en tidigare marginaliserad grupp ett större 

sammanhang tog sig TLK an rollen att via sin musik ifrågasätta det rådande politiska klimatet 

som rådde under 1990-talet i Sverige. Den tydliga kopplingen mellan den främlingsfientliga 

politiken och den antirasistiska kampen får mycket utrymme i dokumentärerna. 

Medlemmarna i gruppen beskriver hur andra musiker med invandrarbakgrund under denna tid 

inte tog ställning i de politiska frågorna. Detta ledde till och att TLK därför fyllde en lucka 

som ingen annan ville fylla, och nådde stora framgångar. Medlemmarna talar även i 

dokumentärerna kring hur media under tidigt 90-tal målade ut alla personer med 

invandrarbakgrund likadant. Dogge uttrycker att Sverige präglades av ett annorlunda 

medieklimat än vi har idag där “folk sa i stort sätt vad som helst på tv, man kunde säga blatte 

och svartskalle, det var inget konstigt med det, idag kan man inte göra det utan att det blir liv i 

luckan” Salla beskriver vidare hur det: “I tidningarna framstod det som att alla var samma 

sak, alla var idioter och kriminella, då tänkte vi, fan, varför är det ingen som säger emot det 

här? Då gjorde vi vad vi kunde och skrev låtar om det istället” (The Salazar Brothers 2013, 
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13.00). Chepe Salazar reflekterar över gruppens framgång och säger: “När vi släppte våra 

första skivor tänkte vi inte på att det var ett slags tidsintryck” (ibid. 13.30). Att ta en så pass 

tydlig ställning mot rasismen var någonting som fick känneteckna TLK som grupp och gav 

dem ytterligare en särställning på hiphopscenen, något som fick extra genomslagskraft då 

gruppen som själva hade invandrarbakgrund ställdes som en motpol till den nationalistiska 

gruppen Ultima Thule. Kampen mot rasism är något som bröderna Salazar arbetar aktivt med 

i sin fortsatta musikkarriär med Redline Recordings. Ove Sernhede redogör för hur hiphop är 

en “musikgenre som på ett mångfasetterat sätt förmår ge uttryck för det identitetsarbete som 

det moderna, mångkulturella samhället kräver. [...] Liksom 1970-talets punk är hiphop ett 

”tecken i tiden” som i sin kulturella praxis synliggör samhälleliga spänningar och konflikter” 

(Sernhede 1996:16).  

 

En av TLK första singlar från gruppens debutalbum Välkommen till förorten var låten 

Snubben, där den inledande och återkommande versen “Hör nu på go vänner så ska jag för er 

berätta” som är tagen från Astrid Lindgrens sång Hujedamej, sånt barn han var från Emil i 

Lönneberga. Genom att använda sig av den klassiska hiphopsamplingsmetoden i sin musik 

och därigenom bland annat ta till vara på Astrid Lindgrens visa, kopplar man detta svenska 

kulturarv till Snubbens text något som förstärker låtens tydliga antirasistiska budskap. 

Musikjournalisten Hasan Ramic berättar mer kring hur TLK använde sig av just denna metod 

i sin musik: 

 
De jobbar mycket med samplingar och de samplar svensk musik också, dom återvinner alla de här 

elementen av progg, svensk rock och funk [...] det låter så ursvenskt på något sätt, i och med 

melankolin och återvinningen av gammal svensk musik. (The Salazar Brothers 2013, 43.31) 

 

Bohman & Lindvall (1997) menar att allt kulturarv är ett resultat av hur olika urval av 

kulturkomponenter plockade från historiska sammanhang får sin betydelse och mening 

beroende på vilken kontext, tidpunkt och på vem som väljer att uppmärksamma just den 

komponenten (Björkholm 2011:43). Dessa tankar kring vad som skapar historia och kulturarv 

kan liknas vid det hiphopartister gör genom att sampla äldre musik från andra genrer och sätta 

dem i nya sammanhang. Att producera en dokumentär om TLK och Salazarbröderna och 

samtidigt tillåta experter att uttala sig kring deras betydelse för svensk hiphopkultur gör att 

musikgenren och Redline Recordings tillskrivs värderingar och symbolvärde. Därigenom 

skulle man kunna se musiken som produceras i Redlinestudion som en del av det musikarv 
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som TLK lade grunden för. Björkholm skriver att ”kulturarvsprocessen fokuserar på hur en 

kulturkomponent tillskrivs värdeladdning och symbolvärde, vilket kan leda till att den får en 

ny status som kulturarv” (Björkholm 2011:126).  

 

TLK använde sig till stor del av svenskt kulturarv i form av samplingar till sin musik för att 

förstärka sina budskap. De samplade gammalt för att göra nytt. Inför TLKs fjärde album 

Omertà som släpptes 2003, bjöds välkända artister in för att medverka. Några av de 

medverkande artisterna var Håkan Hellström, Barbro Lindgren, Bebo Valdés och Janne 

Schaffer. I dokumentären från 2004 får gitarristen Janne Schaffer uttala sig om TLKs musik 

och deras arbetssätt. Han förklarar hur han blev hedrad när han blev kontaktad av gruppen och 

fick frågan om han ville spela live på albumet, detta då TLK hade samplat en hel del av hans 

musik på tidigare album. Han uttrycker att han tycker att det är kul att gruppen kunde göra 

något nytt med hans gamla musik: 

 
Det som jag tycker är roligt också är att Latin Kings har tagit upp svensk musik, lite kända barnvisor 

och sådär. Om man ska hårdra det hela så bygger ju rappen på ramsor, det är ju det första som man lär 

sig, barnvisor och sådär, ole dole doff, kinke lane koff osv. då har det ingen betydelse men att använda 

ramsor med en del politiska och sociala budskap, det tycker jag är jättebra. Det är inte alltid så lätt att 

lyssna på en text. Jag jobbade rätt mycket med Cornelis och han var fantastisk också på att  föra fram 

budskap av olika slag. Jag tycker att det här är en utveckling som går åt samma håll fast i ett annat 

uttryck.” (K-special The Latin Kings 2004, 38.50) 

 

Bennett (2001) refererar till Back (1996) som beskriver hur rapmusik är avhängande på 

omstruktureringen av olika musikaliska delar genom DJs mixteknik, så kallad Break-beat 

musik. Back jämför en DJs arbete med det Levi-Strauss kallade för en “bricoleur” vilket är en 

person som använder sig av olika fragment och delar för att skapa något nytt (Bennett 

2001:90). Termen bricolage refererar till en kulturell omformning kring objekt och symbolers 

mening. Enligt Bennett fick termen först uttryck i samband med ungdomskulturstudier genom 

Hebdige (1979) som såg dessa egenskaper inom den Brittiska punkscenen. En genre som 

kombinerade element från föregående epoker för att skapa yttrycket till efterkrigstidens 

ungdomskultur inom arbetsklassen (Bennett 2001:90). Back jämför i sina studier rapens 

samplingteknik med punkens tillvägagångssätt att kombinera fragment från olika musikstilar 

och musiktexter. Han hänvisar till att detta arbetssätt som innefattar att ta axplock från en rad 

olika genrer och placera om dem i nya sammanhang, utanför sin originalkontext, skapar ny 

musik (ibid.).  
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I serien Lyckliga gatan blir det tydligt att bröderna Salazars arbetsteknik med sampling från 

olika genrer och över generationsgränser får leva vidare från TLKs arv genom deras 

samarbete med seriens unga hiphopartister. Därigenom blir serien och den nya generationens 

artister som bröderna arbetar tillsammans med en del i ledet av hiphopens kulturarvsprocess. 

Genom att hiphopartisterna i Lyckliga gatan får tolka redan existerande och kända låtar får 

dessa äldre hits nytt liv men i ny tolkning och framförda inom en annan genre. Därigenom 

tillskrivs redan existerande kulturarv nytt symbolvärde vilket leder till att låtarna får en ny 

status. Detta ligger i linje med Björkholms (2011) beskrivning av kulturarv som 

självgenererande, där hon menar att saker och ting som tilldelats ett kulturarvsvärde kan föra 

detta vidare till andra kulturkomponenter som befinner sig inom samma avgränsningsområde 

(Björkholm 2011:131). Som nämnts tidigare har Redlinestudion en betydande roll i Lyckliga 

gatan och inom den svenska hiphopvärlden. Genom att studion är så starkt förknippad till 

TLK och Salazar Bröderna har den fått en egen kulturarvsstatus. Något som Björkholm 

beskriver närmare, “när musik får kulturarvsstatus händer det också att kompositörer, 

byggnader eller föremål som förknippas med den högt värderade musiken betraktas som 

kulturarv“ (ibid.). Faktumet att Salazar bröderna arbetar kvar i samma studio som för tjugo år 

sedan och kvar i Norsborg där allting började ökar studions ställning som kulturarv. 

Musikjournalisten Hasan Ramic summerar TLKs historiska kulturvärde och dess fortsatta 

inspiration för Sveriges framtida hiphopelit.  

 
Hade det inte varit för Latin Kings, hade vi inte haft Petter, och utan Petter hade vi inte haft någonting, 

och då menar jag svensk rap på svenska. Nu lever vi i 2013 som är den absolut största guldåldern som 

svensk rap någonsin upplevt, allt tack vare dom två första Latin Kings skivorna som satte snöbollen i 

rullning och gjorde det okey att göra vad som var ett tabu amerikanskt uttryck till svenskt (The Salazar 

Brothers 2013, 30.14) 

 

Redan under tidigt 90-tal, då TLK slog igenom, sågs musiken som en motståndskraft mot 

främlingsfientligheten då det högerextrema klimatet bredde ut sig i Sverige på liknande sätt 

som sker i dagens Europa. Albumet Välkommen till förorten var ett politiskt gensvar från 

gruppens håll, då hiphopen användes som ett verktyg för att nå ut med sitt politiska budskap. I 

samband med detta startade en process som skulle påverka den framtida generationen. Det går 

att se tydliga kopplingar till det politiska läget i vårt samtida samhälle med den högerextrema 

våg som sprider sig över Europa. Redlinestudions starka ställning mot antirasism gör att de 

artister som producerar sin musik där även förmedlar detta budskap via sina texter. Något som 
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gör det möjligt för människor, trots olika politiska tillhörigheter och sociala identiteter, att 

tilltalas av musiken och mötas i diskursen kring antirasism. Programmet Lyckliga gatan får 

representera ett medierat försök till integration och förståelse för olika kulturer och sociala 

bakgrunder. Under beskrivningen underhållningsprogram med musiken i fokus lyfts viktiga 

frågor kring vad det innebär att vara svensk, vilka konsekvenser våra segregerade städer får 

samt vikten av ett fungerande socialt skyddsnät med mera, frågor som är lika aktuella idag 

som de var decennier sedan, men dessa frågor presenteras nu i en ny narrativ kontext med 

hiphopen i fokus. Något som blir tydligt i tolkningen av flera av sångerna i programmet. Ett 

sådant exempel är när Allyawan ska tolka Cornelis Vreeswik och Ann-Louise Hanssons Jag 

hade en gång en båt från 1966. Artisten uttrycker sig kring hur visans ämnen fortfarande är 

högaktuella med teman kring bland annat flyktingar och krig:  

 
Ämnet är aktuellt än idag, när någon kommer till Sverige så har dom förlorat så mycket mer än bara sitt 

land och sin identitet, dom har förlorat allt, någon gång har våra föräldrar haft saker, materialistiska 

saker, som har haft ett sentimentalt värde, man har tagit det för givet och sen en dag har det bara 

försvunnit (Allyawan, avsnitt 5). 

 

Genom att programmet lyckas ta en sång som Jag hade en gång en båt med kulturarvsstatus 

och göra den aktuell genom en modern genre, uppmärksammas de frågor och problem som 

ligger till grund för originaltexten med ett omladdat värde i form av aktuella ämnesområden. 

Genom hiphopen levererar Lyckliga gatan samtida samhällsproblem på ett direkt sätt till en 

bred massa. Budskapet får en chans att nå personer som kanske inte annars tagit del av denna 

verklighet, om det inte hade varit för det lättsamma programformatet och för introduktion av 

en “ny röst” som lyfter dessa frågor. Programmet befäster därigenom hiphopens tradition av 

att vara en röst åt dem som inte har en. Cooper (1991) förklarar hur en röst “utifrån” kan 

användas för att få samhället att reagera på dessa frågor, samt hur det verkar för att ventilera 

frustration över oengagerade politiker, socialt utanförskap och byråkratisk omständigheter. 

Han menar att personer får en känsla av att engagera sig i dessa frågor endast genom att 

lyssna på musiken och därigenom uppleva att de har tagit ställning (Cooper 1991:40). 

 

Hiphopens plats på det kulturella fältet 

Genom att hiphopen blivit legitimerad som ett kulturarv förändras dess plats på det 

musikaliska fältet och med detta ändras även hiphopens status. Detta möjliggör för att nya 
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arenor och scener öppnas upp och att budskapen görs tillgängliga för fler personer. Men hur 

långt sträcker sig denna acceptans?  

 

Lyckliga gatan gör en tydlig uppdelning mellan artisterna sett till generation och gener. 

Genom att programmet spelar så starkt på den äldre generationens förutfattade meningar om 

hiphopen och belyser dessa stereotyper i början av varje program blir det också lättare att 

påvisa motsatsen när artisterna under programmets gång lär känna varandra. Stuart Hall 

(1997) menar att stereotypifiering begränsar personer till ett par få karaktärsdrag som är 

bestämda på förhand. Hall hänvisar till Richard Dyer (1977) och hans definition av typer och 

stereotyper. Dyer lägger fram faktumet att utan att dela in personer i grupper och specifika 

kulturella scheman, så skulle det vara mycket svårt att förstå världen. Dyer menar att 

människor förstår saker genom att underordna dem under större kategorier som exempelvis 

vilka roller vi spelar och vilket medlemskap vi har inom olik grupper. Detta medlemskap 

avgörs på parametrar så som klass, könstillhörighet, ålder, nationalitet och så vidare medan 

rollerna kan ta sig form av exempelvis chef, dotter, förälder, kollega med mera. Till detta 

tillkommer personlighetsdrag som vi tillskriver personer. Han menar att den bild vi får av en 

person är uppbyggd på den indelning som vi gör i de ovanstående kategorierna och menar att 

typifiering innebär att ta fasta på lättillgängliga och lättigenkännbara karaktärsdrag och ändra 

dem så lite som möjligt. Skillnaden mellan typifiering och stereotypifiering menar Dryer 

uppstår när man tar dessa få karaktärsdrag och marginaliserar en person till enbart dessa drag 

för att sen överdriva och förenkla dem och cementera detta som absolut sanning (Hall 

1997:257ff). Programmet verkar för att underbygga de stereotyper kring hiphopartisterna och 

deras musik. Ann-Louise Hansson beskriver hur hon inför mötet med Allyawan hade 

förväntat sig något helt annat än den person hon lärde känna. “Här trodde jag att det skulle 

komma en hiphopare, lite tuff lite stöddig och så kommer här, en mjuk, go, rar kille” (avsnitt 

5). 

 

Utöver att förvånas av artisterna bakom musiken framstår det som om de äldre artisterna blir 

imponerade över djupet och musikaliteten som ligger till grund för de raptexter som ska 

tolkas. De beskriver hur de får ett helt annat förhållningssätt till genren. Tommy Nilsson 

uttrycker i säsongens sista avsnitt hur han gått från att tänka att hiphopartister knappt kan 

prata ordentligt till att han ser på rap som en form av modern poesi. På samma sätt får Mats 

Paulsson i mötet med Linda Pira upp ögonen för hiphopgenren och blir fascinerad över 

raptexternas uppbyggnad. “Det är som poesiuppläsning fast med musik, så upplever jag 
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mycket rap när man börjar titta på det och analysera och bena upp texten” (avsnitt 4). Detta 

erkännande från de etablerade artisterna skulle kunna ses som en del i en process som ger 

hiphopgenren en högre status och legitimitet. Speciellt när hiphopen ses som en modern form 

av poesi, en konstform som länge haft ett högt kulturellt värde. Broady (1988) förklarar 

Bourdieus resonemang kring skillnaden mellan kultur sett ur ett antropologiskt perspektiv och 

“finkultur”. Broady framställer att finkulturen är den dominerande och erkända formen av 

kultur vilken är kopplad till den centraliserade makten i samhället och till personers 

utbildning och karriärer inom olika sociala fält (Broady 1988:3). Enligt Bourdieu uppstår ett 

fält när aktörer “strider om symboliska och materiella tillgångar som är gemensamma för 

dem” (Broady 1988:5). Faktum att hiphopen lyfts fram som en form av modern poesi i media 

på bästa sändningstid kan ses som ett led i omformningen av hiphopens image och plats på 

det kulturella fältet. Att genren blir erkänd av de äldre artisterna som redan tillskrivs högt 

kulturellt och symboliskt kapital, vissa mer än andra, ger deras uttalande hög trovärdighet. 

Bourdieu delar upp vad han kallar för det sociala rummet, det vill säga samhället, baserat på 

två parametrar, så kallade differentieringsprinciper, som bygger på kulturellt och ekonomiskt 

kapital. Agenters, de som spelar inom det sociala rummet, ekonomiska och kulturella kapital 

läggs samman och uppnår en totalvolym av kapitalarter som placeras in längst en lodrät skala. 

Personer placeras ut i grupper inom det sociala rummet beroende på bland annat 

yrkestillhörighet, utbildningsgrad och politiska ställningstagande. Bourdieu menar att det som 

är avgörande för hur mycket respektive lite agenterna har gemensamt beror på hur nära 

varandra de befinner sig, i förhållande till de olika differentieringsprinciperna. Detta avgör 

även hur stort det sociala avståndet är dem emellan (Bourdieu 1995:16).  

 
I modellen definieras alltså avstånd som är prediktiva för möten, samhörighet, sympati och begär: 

konkret betyder detta att människor som befinner sig högst upp i rummet inte har stora utsikter att gå 

väl ihop med människor som befinner sig långt ner i det, för det första eftersom de inte har stora utsikter 

att möta varandra personligen (annat än på så kallade “dåliga ställen”, det vill säga till priset av en 

överträdelse av de sociala gränser som avspeglar de rumsliga avstånden); och om de ändå av en 

tillfällighet skulle träffas i något sammanhang skulle de “inte förstå sig på” varandra, egentligen aldrig 

begripa varandra och heller inte trivas tillsammans (Bourdieu 1995:21).   

 

I Lyckliga gatan öppnas det upp för möten över sociala gränser likt dem som Bourdieu 

beskriver i citatet ovan, detta då artisterna tillhör olika generationer och lever i olika delar av 

samhället. Serien överbygger dessa sociala gränser och minskar de rumsliga avstånden genom 

att skapa möten som annars troligen inte skulle ägt rum. Dock framstår det i serien att 
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artisterna, trots en trevande start, på ett naturligt sätt finner förståelse för varandra och för 

deras musik. Detta i motsats till Bourdieus tankar, kring samspel inom det sociala rummet. 

Mats Paulsson uttrycker följande om sig själv och Linda Pira: “Jag skriver mycket om naturen 

och människor och hon skriver väldigt mycket om mänskliga relationer. Det finns väldigt 

mycket samma sätt att tänka tror jag” (avsnitt 4) och Harpo och Samboii kallar sig själva 

under programmets gång för olycksbröder, då de trots mycket olika bakgrunder upplevt 

liknande svåra händelser som förenar dem. Harpo säger “vi hittade varandra där någonstans i 

mitten” (avsnitt 2). Trots denna uppbyggda förståelse finns det tillfällen i programmet då det 

blir tydligt att artisterna tillskriver sig själva olika mycket kulturellt kapital samt varierande 

status på musikfältet. Ett exempel är då Arja visar ett klipp där hon sjunger på Olof Palmes 

begravning. Näääk och Gee blir till synes mycket imponerade och uttrycker “Det är inte något 

som folk som oss får göra” (avsnitt 1). På samma sätt reflekterar Allyawan över alla de gånger 

som Ann-Louise Hansson medverkat i Melodifestivalen samt hennes femtiotal placeringar på 

svensktoppen. Även han ger uttryck för att han inte ligger på samma nivå som Ann-Louise 

och känner en nervositet inför att tolka hennes låt. Genom dessa uttalanden blir det tydligt att 

hiphopartisterna inte ser sig själva inneha en plats på sådana tillställningar och event, men att 

de tillskriver dem ett högt kulturellt värde. Uttalanden ovan speglar Gee och Allyawans syn 

på hiphopgenrens placering på det kulturella fältet. Bourdieu beskriver hur “människor med 

lite eller ingen legitim kultur – d.v.s. kultur av det slag som fordrades på muséerna – i regel 

ändå erkände överhögheten hos den kultur de själva hade så lite av.” Bourdieu uttrycker 

härigenom ett kulturellt dominansförhållande som “[...] genom komplicerade förmedlingar, 

tenderade att erkännas av samhället i dess helhet” (Broady 1988:4). Likheter kan även dras till 

Bourdieus tankar kring arbetarklasskulturer eller invandrarkulturer som kan ses som “icke 

erkända kulturer, som man kan tala väl och förstående om, men som i praktiken inte räknas i 

de strider där det avgörs vem som skall nå sociala positioner av betydelse” (Broady 1988:3f).  

 

Bourdieu talar om culture générale vilket innebär en bred allmänbildning kring ämnen så som 

kultur, historia, samhällsfrågor etcetera vilket han menar krävs för att kunna ta del av den 

värld som personer inom de högre klasserna rör sin inom. Han betonar språkets roll i tal och 

skrift för att ha ett tillträde till olika sociala fält (Broady 1988:5). I relation till Bourdieus 

tankar kring culture générale kan man se hur hiphopen har skapat sitt eget fält och samtidigt 

slagit sig in på det svenska kulturfältet utan att ta sig an det generellt accepterade sättet att tala 

och skriva. Det märks i hiphoptexterna hur man förändrat svenskan och skapat sitt eget språk, 

den så kallade förortssvenskan. Hiphopvärlden äger därigenom ett kulturellt kapital genom att 
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ha skapat ett eget språk som man måste sätta sig in i för att stiga med trovärdighet och 

acceptans. Det kräver en bakgrund i förorten eller umgänge med personer därifrån för att ha 

en förståelse för orternas slang, eller att man i viss mån “utbildar” sig i detta språk för att få 

ökat kapital. Samtidigt så kanske hiphopen i ett försök att slå sig in på ett bredare 

populärkulturellt fält anpassar sina texter och blandar genrer och blandar in popsång och 

rappar om generella saker som en bredare publik kan relatera till, Petters låt Kul på vägen 

(Sony Music Entertainment) som släpptes våren 2015 som exempel där han till sång från Sara 

Zacharias rappar om att vara tacksam för vardagen och leva i stunden. I dokumentären K-

special The Latin Kings (2004) visas ett klipp från när TLK uppträder på Allsång på Skansen. 

Segmentet följs upp med ett inslag där Dogge talar om hur svårt det är att nå ut till en bred 

publik och samtidigt behålla sin trovärdighet som artist inom sin genre. Processen att bredda 

sin publik och få större kommersiell framgång kan leda till minskad respekt och trovärdighet 

hos originalpubliken. Här krävs ett avvägande från artisterna vilken form av kulturellt 

erkännande man vill ha likt det Dogge reflekterar över i dokumentären: 

Hur länge är man rebell, hur länge ska man vara det? Vi tänker inte så vi vill bara göra musik och 

komma någonstans med musiken. Det är klart att man träffar folk som är besvikna på saker som jag 

gjort eller vi gjort, kanske var med i ett program som de inte tycker passar. Det finns vissa oskrivna 

regler. Men man kan inte bry sig om vad alla tycker och tänker då blir man ju uppäten. (K-special The 

Latin Kings 2004: 45.00).  

 

Till skillnad från känslorna Dogge uttryckte kring TLKs uppträdande på Skansen beskriver 

Linda Pira efter sitt uppträdande den 8 juli 2014 hur hon är glad för att hiphopgenren 

accepterats av svenska folket: 

 
Det är jättestort för mig, speciellt som min pappa är svensk. För honom är det här väldigt traditionellt. 

Han kollar alltid på Allsången. Det är stort att jag har kommit så här långt och det är ett väldigt fint 

kvitto på det. Jag är hur stolt som helst, säger hon och fortsätter: – Det känns som att det har förändrats 

väldigt mycket nu och det känns kul att Allsången välkomnar hiphop. Det är väldigt fint att vi blir 

accepterade som vilka musiker som helst. (svt.se)  

 

Likt uppträdande på Skansen har hiphopartister under senare år fått utrymme och erkännande 

i andra sammanhang som kan ses som traditionellt finkulturella. Däribland sommarprat i P1 

där hiphopartister fått berätta för svenska folket om sina liv och erfarenheter. Ett annat 

exempel är den 19 maj 2014 då Salazarbröderna anordnade en konsert på Dramaten i 

Stockholm vid namn Ladys First, där Linda Pira uppträdde tillsammans med sju kvinnliga 
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hiphopartister. I konserten medverkade också artisten Kumba som är med i avsnitt tre av 

Lyckliga gatan. Ladys First fick mycket plats på nyhetsmediernas kultursidor och konserten 

blev kritikerrosad. På Dramatens hemsida kan man bland annat läsa följande recensioner:  

 
Det är så jäkla mäktigt att det här hände. Att se hela detta gäng svenska kvinnliga rappare fullständigt 

självklart ta över Dramaten. (Dagens Nyheter) 

Vi skrek, applåderade, stampade och vevade! Det som utspelades under slutpartiet på den timmeslånga 

konserten bland bladguld och balkonger kan ha varit Dramatens längsta och mest översvallande 

applådtack på 226 år. (PSL, SVT Blogg)  

 

Faktum att hiphopartisterna fick ta plats på den prestigefyllda Dramatenscenen med sin höga 

kulturstatus, visar på det förtroende och den plats som Salazarbröderna och Redline 

Recordings med artister har inom kultur-Sverige.  

 

Digitaliseringen av musikindustrin samt utbredningen av sociala medier har tillgängliggjort 

för genren att närma sig en bredare publik utan att uppfattas som att artisterna “säljer ut sig”. 

Detta då det blir lättare för publiken själv att söka upp och bli inspirerad av musik som delas 

eller gillas av personer i deras nätverk. Det blir lättare att få en utökad fanbase där publiken 

hittar till musiken snarare än att artisterna behöver söka sig till arenor där publiken finns. 

Snarare har det musikaliska fältet genomgått en breddning där crossovers och integrering av 

olika genrer görs möjliga genom samarbeten från artister som tillhör helt olika spektra av det 

musikaliska fältet. Ett exempel på detta är Paul McCartny, Kanye West och Rihannas 

samarbete på låten Four five seconds från 2015 (Roc Nation Records) där låten skapade en 

“nätkontrovers som uppstod när flera twittrare gratulerade Kanye West till att ha upptäckt en 

ny talang - Paul McCartney” (TT nyhetsbyrån). Sådana samarbeten samt det faktum att 

hiphopen får ta plats på Dramaten, medför automatiska att olika publiker och generationer får 

upp ögonen för musik som de inte tidigare lyssnat på, likt tanken bakom Lyckliga gatan där 

svensk hiphop troligtvis fått många nya anhängare och genren belysts ur ett annat perspektiv. 

De flesta av seriens låtar tolkade av programmets deltagande hiphopartister har nått stor 

framgång, något som Toynbee (2003) i boken The Cultural Study of Music menar då artister 

kan finna en hög grad av kreativitet när de befinner sig utanför sin trygghetszon, i en position 

på det musikaliska fältet som inte korrelerar med invanda mönster samt de vanor som beror 

på klass, utbildning och genus så kallat habitus. Han menar att när artisterna ställs inför en 



	   32	  

främmande genre och budskap likt upplägget i Lyckliga gatan så gör de vågade och kreativa 

val (Clayton m.fl. 2003:108).  

 

Trots att hiphopgenren fått en bredare publik beskriver Salla i dokumentären The Salazar 

Brothers (2013) hur många klubbar i Stockholm vill ha hiphop-DJs och ta del av den musiken 

men de vill inte ha dit hiphoppubliken då den likt Salla uttrycker har ett rykte om att skapa 

problem och förknippas med droger och bråk. Musikstilen och de värden som knyts till 

musiken har sträckt sig över kulturgränserna och nått en större målgrupp. Detta visar på 

hiphopens klättring inom kulturfältet dock är det inte hela kulturen och dess attribut som 

accepteras då klubbarna vill ta del av musiken utan att vara öppna mot den ursprungliga 

publiken. Därigenom sker en diskriminering mot dessa personer samt visar på en uppdelning 

av hiphopfältet där musiken får en mer erkänd plats i svensk kultur men att dess anhängare 

tillhör fortfarande ett socialt skikt som inte får utrymme och acceptans på de nya arenor som 

hiphopen bjuds in till. En annan form av diskriminering lyfts upp i dokumentären The Salazar 

Brothers (2013) då Salla tillsammans med Aki från gruppen Labyrint beskriver hur en av 

Labyrints spelning i Växjö blev inställd 2012. Gruppens spelning ställdes in på polisens 

inrådan på grund av att Labyrint har drogliberala texter som kommunen inte ansåg som 

lämpliga för ungdomar. Aki uttrycker:   

 
Vi har fått skriva på kontrakt för att vi inte ska säga något politiskt mellan låtarna, inte bara drogliberalt 

utan inget politiskt överhuvudtaget och det är lite läskigt för man tänker att de kan lägga sig i så 

mycket, när det gäller någonting som i grund och botten är positivt. (The Salazar Brothers 2013: 49.21) 

 

Vidare beskrivs hur Labyrint och deras fans inför spelningar inte blir behandlade som vissa 

andra artister i Sverige som också uttrycker sig drogliberalt i sin musik. Nathan Hamelberg 

aktivist och DJ säger i anknytning till detta:  

 
Vad hade hänt om 2000 Håkan Hellström-fans hade muddrats och betts göra kissprover. Det är inte 

bara Redlines och Labyrints artister som är ensamma i det här utan det är deras fans vilket innebär i 

praktiken att förortsungdomar är inte välkomna att ta del av kulturliv i Sverige och deras artister ska 

hållas kort. Någonstans får det räcka hur polis och samhälle särbehandlar hiphop- och reggeartister. 

(ibid. 50.30)  

 

Kulturskribenten och journalisten Maja Bredberg utvecklar resonemanget kring 

diskrimineringen av hiphoppubliken genom att beskriva hur det verkar kontraproduktivt och 
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skapar ett stort polisförakt och ilska mot samhället i stort hos de människorna som går på de 

konserterna och blir trakasserade (The Salazar brothers 51.00). Kulturskribenten Jan Gradvall 

utvecklar resonemanget kring diskriminering av hiphopen; “Det här är en spegling av 

segregeringen i samhället. Den publik som besöker de här konserterna är hela tiden de som 

blir bortvalda i samhället, som tjänar minst och bor sämst. Det här handlar om klass och det är 

riktigt skrämmande” (Tove Leffler, Dagens Nyheter).  

 

Hiphopen har fått en mer accepterad ställning på det kulturella fältet de senaste tjugo åren, 

genren har gått från att vara ett fönster från förorten för “övriga” Sverige till att få utrymme 

på många arenor där den inte tidigare bjudits in. Trots detta finns det fortfarande delar av 

genren som inte är socialt accepterade. Här skulle man kunna se Lyckliga gatan som ett steg i 

rätt riktigt då syftet med programmet är att visa artisterna bakom musiken och deras 

upplevelser och därigenom skapa förståelse för texterna och dess sammanhang.    

Hiphopen, på väg att bli mainstream? 

Genom denna textanalys av serien Lyckliga gatan har uppsatsen tagit fasta på vad som händer 

med en musikgenre när den förflyttas och breder ut sig på det kulturella fältet. I detta fall är 

det hiphopgenrens kulturella omladdning som har påvisats. Den symptomala läsarten har gjort 

det möjligt för oss att lyfta kontraster och motsatser som presenterats i serien samt belysa de 

sociala grunder som samhället via mediala konstruktioner är uppbyggt på.  Metoden har även 

skapat utrymme för att nå underliggande betydelser hos texten och på så sätt belyst bland 

annat sociala motsättning och konflikter som inte varit synliga förrän en djupare analys av 

innehållet gjorts. Detta förhållningssätt till texten har givit oss underlaget för de 

frågeställningar som vi haft kring det empiriska materialet:  

 

• Hur konstrueras den mediala bilden av förorten i serien Lyckliga gatan?  

• Hur kan man se Lyckliga gatan som ett led i den svenska hiphopens 

kulturarvsprocess? 

• Hur har svensk hiphop förflyttats på det musikaliska fältet de senaste tjugo åren och 

vad har det fått för konsekvenser?   

 

I denna uppsats har vi utifrån vårt empiriska material och vår textanalys av Lyckliga gatan 

och dokumentärerna om The Latin Kings och Salazarbröderna fått en inblick i och en 

förståelse för de frågor som vi ställt till texten. Genom den personliga inblicken som skapas i 
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programmet via hiphopartisternas presentationer av sina hemorter, skapar Lyckliga gatan ett 

fönster in till förorten. Serien tar därigenom tillbaka det tolkningsföreträdet kring förorten 

som tidigare skildrats genom annan medierapportering. Lyckliga gatan presenterar istället de 

övriga miljöerna som skildras i serien, så som skärgården och lantliga idyller, som främmande 

inslag. Detta kan ses som att programmet ifrågasätter eller påminner om att vårt samhälle är 

uppbyggt av en mängd olika sociala förhållanden och grupper och försöker representera dessa 

genom att ifrågasätta vad som kan ses som normen. 

 

Varje program avslutas med en konsert på hiphopartistens hemort där artisterna framför sina 

låtar. Den bild som presenteras då upplevs som inbjudande och öppen för alla. En “gårdsfest” 

där folk från olika generationer och olika nationella bakgrunder samlas på lika villkor för att 

ta del av musiken. Som mottagare upplevs framställningen som en ärlig, om än något 

konstruerad, skildring med syftet att sända ut budskapet om människors lika värde och hur 

man möts under samma förutsättningar med musiken som gemensam nämnare. Detta går i 

linje med de inledande raderna i nomineringen då TLK blev invalda i Swedish Music Hall of 

Fame, som löd: “Hiphop är den enda svenska musikform och kulturyttring i dag som samlar 

svenskar från alla bakgrunder, religioner, bostadsområden och samhällsklasser”. 

 

Lyckliga gatan och de artisterna som representerar Redline Recordings i serien, kan ses som 

en del av det kulturarv som TLK lade grunden för. Genom att hiphopartisterna och Bröderna 

Salazar i serien tolkar gamla hits och använder sig av de välkända och etablerade låtarna i 

samplingar. De tar gammalt och gör det nytt, både musikaliskt och språkligt. De skapar 

kulturhistoria genom att skildra samtiden och sätta hiphopen i relation till annat svenskt 

kulturarv. Programmet fortsätter att föra samman olika generationer och skapa förståelse för 

olika delar av det svenska samhället, likt det TLK gjorde i sin musik.  

 

Det som från början sågs som ungdomskultur med rötter i förorten har nu utvecklats till en 

genre som får ta plats i kulturens finrum. De tre senaste åren har svensk hiphop beskrivits som 

att ha nått sin guldålder. Många av ämnena är desamma som från början och skildrar en 

verklighet som är långt ifrån de salonger och scener som de nu fått tillgång till. Genom att 

man har öppnat upp scener för hiphopgenren har den fått en ny plats och ett högre kulturellt 

värde. Dock har vi efter att ha gått igenom vårt empiriska blivit uppmärksammade på den 

systematiska censureringen som sker på hiphopscenen, trots att genren fått ett mer erkänt 

kulturellt kapital. Polis och politiker förbjuder ett musikaliskt uttryck samt artisternas åsikter, 
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något som borde ses som mycket problematiskt i ett demokratiskt samhälle som ska präglas 

av yttrandefrihet. Då syftet med Lyckliga gatan är att visa artisterna bakom musiken kan man 

se programmet som ett verktyg att försöka motverka de fördomar som finns om hiphopen och 

dess artister. Genom att programmet kunde ses på bästa sändningstid, tar media som den 

tredje statsmakten här ett ansvar som andra makthavare misslyckats med sett till censuren och 

diskrimineringen av hiphopgenren runt om i landet.  

 

2016 kommer det att sändas en ny säsong av Lyckliga gatan, ett bevis på att konceptet går 

hem hos tittarna och en ny chans för integration över genrer, generation, och kulturer. Den 

nya säsongen ger en ytterligare möjlighet att sprida programmets budskap och fortsätta 

etablera den svenska hiphopen på det kulturella fältet. Samtidigt finns det dock en risk när en 

viss medieform får genomslagskraft och då efter ett tag tappar sitt värde genom 

mainstreamifiering, vilket resulterar i att programmet och i detta fall även musikgenren tappar 

sitt budskap och möjligheten att väcka intresse. När serien med representationen av 

hiphopartisterna blir ett vardagligt inslag i tv-tablån finns chansen att den tappar sin 

särställning som utstickande inslag och försvinner i den uppsjö av andra musikprogram som 

går ut på att tolka artisters låtar. Den skildring som i första säsongen upplevs som äkta kan 

genom produktionen av en andra säsong bli ännu ett urvattnat tv-koncept. Hiphopen har 

historiskt sett haft politisk sprängkraft genom att vara en röst från förorten, på den samtida 

hiphoparenan förknippas musiken fortfarande i stor utsträckning med politiska ideologier och 

budskap. Men vad händer när musiken byter arena och går mot en mainstreamifiering samt 

intar arenor som inte är redo för att acceptera alla de budskap och bakomliggande kulturella 

aspekter som tillhör genren? Risken är att de politiska implikationerna försvinner då artisterna 

måste anpassa innehållet i texterna och därigenom sin värdegrund för att få tillträde till en 

bredare publik på nya scener. Alternativt att budskapen och dess värde går förlorade på grund 

av att den nya publiken inte kan sätta sig in i de förutsättningar som ligger till grund för 

texterna. Många av de ämnen som berörs i seriens låttexter bygger på samma problem som 

när TLK först höjde rösten på 90-talet, och fick gehör då problemen och verkligheten 

framställdes på svenska för första gången. Svensk hiphop är fortfarande ett fönster in till de 

sociala orättvisor som till synes kan försvinna i medierapporteringen men frågan är hur länge 

till och vilken ny genre som i så fall kommer att ta över hiphopens befintliga roll?    
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Bilaga 1. Analysschema över Lyckliga gatan  
 

Avsnitt Förorten 
och 
miljöaspek
ter  

Vi och 
dem 

Tolkning av 
hiphopgenren 

Kultur- och 
generationsskilln
ader 

Stereotyp
er och 
förutfatta
de 
meningar 

1. Arja 
Saijonma 
och Gee 
Dixon 
 

 
 
Låtar:  
Jag vill 
tacka livet 
 
Molnen 
skingras  

“vi är ett 
antal 
personer här 
som har 
kämpat oss 
upp och nåt 
framgångar 
som ingen 
trott att vi 
skulle göra, 
varje stjärna 
på 
byggnaden 
står för 
varje 
individ som 
har lyckats 
här.” -Gee 
om Vissätra 

Arja visar 
ett klipp 
från Olof 
Palmes 
begravnin
g och 
Näääk och 
Gee blir 
imponerad
e. “Det är 
inte något 
som folk 
som oss 
får göra”- 
Nääk 
 
“Direkt 
när låten 
sattes på, 
så tänkte 
jag, vad är 
det här? 
[....] 
Tydligen 
är det en 
sån låt 
som 
många 
känner till, 
men jag är 
nog lite 
för ung för 
dom 
tiderna”   

“Redline studion 
är en helig plats 
inom hiphopen” 
 
“Så mycket värme 
och kärlek, och så 
många olika språk 
som jag hör pratas 
här. Det är riktigt 
min Lyckliga gata, 
det är stort och jag 
är tacksam at få 
vara här idag.” - 
Arja 

“Jag har aldrig 
varit 
naturmänniska, jag 
är mer från orten”-
Gee om miljön 
runt Arjas 
lantställe. 

 
 
“Snacka om 
kulturkrock” 
-Arja när Nääk och 
Gee kommer hem 
till henne.  

 
 
“Jag vet inte om 
jag kan återge 
kampen och djupet 
i den verkligheten” 
-Arja kring Gee’s 
text  

“Jag är 
inte van 
vid att det 
dyker upp 
sådana på 
min 
verandra” 
-Arja 
 

2. Harpo  
och Samboii 

 
 
Låtar:  
Moviestar  
Vägra vara 

“Jag känner 
mig absolut 
inte hemma 
här”-
Samboii när 
de kommer 
till Harpos 
hästgård 

 

 

“Vad är en bawse? 
Vart Deli? Är 
dippish, pippa?” 
Bengt och Harpo 
försöker tolka 
Sambooi’s text.  
 
“Bland det 
musikaliskt   häftig

Svenska 
traditionen 
kräftskiva, Nääk 
och Samboii har 
inte ätit det innan. 

 
 
Oväntad likhet 
Harpo och 
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“Han är 
värre än alla 
pitbulls i 
hela 
Stockholm, 
fuck 
pitbulls, jag 
rullar med 
en häst 
förstår du” -
Samboii  
 

aste jag varit med 
om”- Harpo om 
Samboii’s version 
av Moviestar  

 
“Hiphop menar 
allvar” Nääk om 
Samboii’s låt 

Samboii 
“vi hittade 
varandra där 
någonstans i 
mitten”.   
 
“Olycksbröderna”  
 
“Jag har inte gått 
upp tidigt sen jag 
gick i gymnasiet, 
och inte ens då 
kom jag i tid”  

3- Kicki och 
Kumba 

 
 
Låtar: 
Bra 
vibrationer 
 
I staden  

  

“Masse kom ihåg 
dansarna från Bra 
vibrationer videon, 
ja dom dansade ju 
breakdance det var 
ju inte så vanligt”- 
Salla och Masse 
Salazar  

 

“Jag har 
aldrig 
träffat en 
hiphopare 
vad jag 
vet, men 
jag hade 
väntat mig 
killar med 
bakvända 
kepsar, 
stora 
tröjor och 
byxor nere 
vid halva 
röven” -
Kicki  
 

4- Mats 
Paulson och  
Linda Pira 

 
 
Låtar: 
 
Visa vid 
vindens 
ängar  
 
Knäpper 
mina fingrar  
 

“Jag är stolt 
över att 
komma från 
samma ort 
som Linda 
Pira”  

 
 
“Hässelby 
betyder allt 
för mig, det 
är här 
allting har 
hänt, det är 
här jag har 
utvecklats, 
det är här 

Linda 
berättar 
om sin 
uppväxt 
om hur 
socialen 
omhändert
og henne 
och satt 
henne i ett 
hem med 
ungdomar 
som 
knarkade 
och hade 
psykiska 
problem 

 
“Det är som 
poesiuppläsning 
fast med musik, så 
upplever jag 
mycket rap när 
man börjar titta på 
det och analysera 
och bena upp, man 
får ju göra så” -
Mats 
 
“Jag skriver 
mycket om naturen 
och människor och 
hon skriver väldigt 
mycket om 

“Jag vet ju 
ingenting om 
hiphop, det är helt 
nytt för mig”-Mats  
 
“Jag tycker det är 
kul själv att göra 
sån musik där man 
flyr från 
verkligheten” -
Linda 
 
“Det känns igen, 
då är vi lika, kan 
man säga för jag 
skulle säga samma 
sak om någon 
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jag har 
hämtat allt 
jag vet om 
livet”. -
Linda 

 
 
“Det är 
sjukt tyst, 
det är 
jättetyst, det 
verkar vara 
ett annat 
tempo här” 
Jag tror inte 
att jag bara 
skulle 
kunna sätta 
mig på en 
stubbe här 
och skriva 
en låt” -
Linda om 
Smöramåla 

 
 
Det såg ut 
som en 
svensk 
tavla, när 
han stod där 
framför 
huset med 
sin fru” - 
Linda om 
Mats hus  

 
 
“Man måste 
komma in i 
den här 
miljön, jag 
är inte van 
vid den” -
Linda 

 
 
“Jag 
försöker 
känna 
lugnet, men 
jag skulle 

och hur 
det lade 
grunden 
för hennes 
misstro 
mot 
vuxna.  

mänskliga 
relationer. Det 
finns väldigt 
mycket samma sätt 
att tänka tror jag” -
Mats 
 
“Äkthet och 
känslor framför 
allt. Så mycket 
äkta grejer det 
finns hos Linda” -
Mats 

 
 
“Det blev bättre, 
en lärare 
presenterade 
musikten för mig 
och hur man kunde 
skapa och nästan 
använda musiken 
som dagbok och 
terapi. Att man 
äntligen fick ut det 
ur kroppen. Jag 
blev av med alla 
känslor, även om 
det var fina eller 
jobbiga känslor, att 
man bara fick 
tömma för en 
gångs skull, 
musiken var 
räddningen” - 
Linda 

frågade mig” -
Mats 

 
 
“snart ska ni få 
lyssna på hiphop” 
-Ja det blir en ny 
värld som öppnar 
sig” -Nääk och 
Mats fru  
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aldrig 
kunna bo 
såhär” -
Linda  

 
Nu ska vi 
hem till 
betongen- 
Näääk  

 
“Jag vill 
beskriva det 
jag har sett 
och hur det 
ser ut på 
platsen som 
jag är 
uppväxt på” 
-Linda  
 
“Man vill få 
fram varför 
man älskar 
platsen där 
man bor, 
hur mycket 
mörker man 
än har sett 
så finns det 
någonting 
vackert över 
platsen där 
man är 
uppväxt”-
Näääk 
 
 

5- Ann-
Louise 
Hansson och 
Allyawan 

 
 
Låtar:  
 
Jag hade en 
gång en båt 
 
Samma som 
mig 

“Jag känner 
mig lite 
malplacerad 
på sånna 
platser, så 
det är en 
utmaning” -
Sam om 
Sthlms 
skärgård 
 
“från 
paraboler i 

“Jag tror 
att jag 
insåg att vi 
är samma 
när jag såg 
att jag har 
en 
halvsvens
k son, där 
började 
jag tänka i 
framtida 
sverige, då 

“Vi landar i ännu 
ett magiskt 
musikmöte” - 
Näääk  

 
 
“De flesta av mina 
vänner är idag 
begravda av 
överdoser eller 
sitter inne för dråp 
och rån eller 
liknande.-Sam 

“Jag är den direkta 
produkten av en 
politisk flykting 
och det är min 
mamma” “Jag 
föddes i en 
flyktingförläggnin
g två år efter att de 
kom till sverige”.  
 
“Jag kände mig 
som barn socialt 
malplacerad”  

“Man vill 
inte ha 
förutfattad
e 
meningar 
om folk, 
det 
försöker 
jag att 
aldrig ha, 
men 
längst 
inne så, 
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Österängen 
till 
stockholms 
skärgård” - 
Sam 

tror jag att 
vi inte 
kommer 
att kunna 
säga vem 
som är 
svensk 
egentligen, 
man 
kommer 
bara att 
säga att 
man är 
svensk, vi 
är 
svenskar, 
det 
kommer 
inte finnas 
någon stor 
skillnad” -
Sam  

 
Är det det du 
skriver om i dina 
texter? -A 
 
Skriver jag inte om 
det så bär jag med 
mig den känslan”-
Sam 
 
“Även om jag har 
haft det svårt så 
har jag alltid 
försökt att 
förmedla ett 
positivt och bra 
budskap, även om 
jag lever 
motsatsen”- Sam 
 

“Skit pirrigt alltså, 
det måste vara en 
jävligt ball kvinna 
som varit med om 
jävligt mycket som 
går med på att 
någon som jag 
bara kommer från 
ingenstans och 
bara gör om låten” 
 
“Ämnet är aktuellt 
än idag, när någon 
kommer till 
Sverige så har dom 
förlorat så mkt mer 
än bara sitt land 
och sin identitet, 
dom har förlorat 
allt, någon gång 
har våra föräldrar 
haft saker, 
materialistiska 
saker, som har haft 
ett sentimentalt 
värde, man har 
tagit det för givet 
och sen en dag har 
det bara 
försvunnit” -Sam 

 
Började sälja 
droger och 
hamnade i ett eget 
missbruk. Dömdes 
till skyddstillsyn 
och behandlningar.  

 
 
“Jag fick skärpa 
mig så att jag inte 
började storgråta, 
det var rörande att 
höra hans 
berättelse”  
 
“Herregud vad jag 
är tacksam för det 
jag har, min 
barndom var ju 
lycka” -Ann-
Louise 

 
 
“Hiphop är något 
helt nytt, massor 
med text, något 
som jag egentligen 
inte är så förtjust i, 
men jag tänkte 
såhär att det var en 
bra refräng en 
riktigt bra 
refräng”- Ann-
Louise man 
 

man har 
läst så 
mycket 
om olika 
rappare 
och så och 
man 
tänker, det 
är säkert 
två tuffa 
boys som 
kommer”  
 
“Här 
trodde jag 
att det 
skulle 
komma en 
hiphopare, 
lite tuff 
lite 
stöddig 
och så 
kommer 
här, en 
mjuk, go, 
rar kille”  
 
“Innerst 
inne är 
han en 
väldigt 
varm 
person 
som har 
råkat illa 
ut och haft 
det så 
eländigt, 
jag hoppas 
verkligen 
att det går 
bra för 
honom 
och att 
han lyckas 
med det 
han håller 
på med”-
A 
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6- Tommy 
Nilsson och 
Jennifer 
“Jeaff”  

 
 
Låtar: 
 
En dag  
 
Tornado 

 

“Man tror 
att man är 
väldigt 
olika men 
han är en 
väldigt 
jordnära 
person” -
Jeaff 

“Det enda sättet att 
få folk att relatera 
till det jag sjunger 
är om jag sjunger 
om mig själv” -
Tommy 
 

“Det är nyttigt att 
träffa en helt ny 
generation musiker 
som kanske har en 
relation till det 
man har gjort men 
ändå är helt 
respektlös och bara 
jag håller på med 
det här, vem fan är 
du?”-Tommy 

“Ibland 
tänker jag, 
va fan 
dom kan 
ju inte 
prata, men 
så är det 
ju inte det 
är ju 
modern 
poesi”-
Tommy 
när han 
tittar på 
texten till 
Jennifers 
låt  

Genomgåen
de 
teman/budsk
ap 

I alla avsnitt 
så uttrycks 
en kärlek 
till orten 
och platsen 
där man 
växt upp.  
 
Tunnelbana
n är en 
återkomma
nde symbol 
för både en 
väg ut och 
en symbol 
för 
hemorten.  

  

Hiphop är nytt för 
de flesta äldre 
artisterna 

 


