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Abstract 

This essay discusses the social inequalities presented in Swedish hip hop songs. The 

elected method used in this essay is Norman Fairclough’s critical discourse analysis as 

it focuses on the textual aspect of texts. The theoretical approach consists of Fair-

clough’s CDA theory and supplemented by Iris Marion Young’s theory of cultural dom-

inance which originates from her theory of justice.  Young’s theory of cultural domi-

nance finds its use when studying the difference in dominance between groups to dis-

cern which groups are dominated by others. Social inequalities are shown to consist of a 

basis in economic differences to which the other issues at hand were shown to be con-

nected to. Low income was connected to criminal behaviour and ethnic differences 

founded issues with personal economy and possibilities. The discourses were overall 

similar with the exception of some areas were some of the songs differentiated.  

Keywords: CDA, critical, discourse analysis, Norman Fairclough, Iris Marion 

Young, Foucault, music, alienation, Sweden, hip hop, social inequalities 

 

Uppsatsen behandlar sociala och ekonomiska ojämlikheter som framkommer i svenska 

hiphoplåtar. Den valda metoden i uppsatsen utgår från Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys då den lägger fokus på den textuella aspekten av en text. Genom att stu-

dera diskurser i musiken så studeras presentationen av ojämlikheter. Faircloughs kri-

tiska teori kompletteras med Iris Marion Youngs teori om kulturell dominans och an-

vänds för att belysa dominansskillnader mellan grupper. Skillnaderna i dominans mellan 

grupperna ges uttryck genom att diskurser används av grupper för att förtrycka andra 

grupper. Resultatet visade på att ekonomiska aspekter fick omfattande utrymme i alla 

texter då det var det problem som de andra problemen förhöll sig till. Dålig ekonomi 

antyddes vara anslutet till kriminellt beteende, och etnicitet vara nära kopplat till eko-

nomi och sociala möjligheter 

Nyckelord: Kritisk diskursanalys, Norman Fairclough, Iris Marion Young, 

Foucault, musik, utanförskap, Sverige, hiphop, sociala ojämlikheter 
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1 Inledning 

Musik har på olika sätt varit ett sätt att kommentera och kommunicera, och hiphopmu-

siken har sedan dess uppkomst varit omdiskuterat. Musikstilen har varit kontroversiell 

både för dess utformning men även på grund av dess bakgrund i motståndsrörelser. Det 

har varit ett verktyg för samhällskritik och i svensk kontext har musiktypen, i likhet med 

sitt ursprungsland USA, skapat debatt genom att kommentera problem textproducenter-

na ser och/eller upplever. Samfällt med detta har hiphopmusiken utvecklats till att an-

vända vissa stilistiska språk och uttryck genom att språk blandas och omformas inom 

mindre geografiska områden för att sedan användas i texterna. Genom att föra ut de 

lokala användningarna av språk så har musikerna förlagt uppmärksamhet till hur de ser 

världen utifrån sin egen situation vilket underbyggt förståelsen av att det utgör motstånd 

mot det större samhället. Hiphopen har, som ett sätt att kommentera det sociala, använts 

för att motverka ojämlikheter som visar sig i kommentarer om förtryck. I mer alldaglig 

mening för begreppet ”förtryck” kanske tankarna till det amerikanska slaveriet eller en 

Marxistisk förståelse av det kapitalistiska systemet,
1
 istället för att markera mer subtila 

mönster som sätter vissa människor i en lägre ställning i förhållande till andra. Rapmu-

siken är känd för att använda språk för att motverka majoritetssamhällets syn på och 

behandling av mindre grupperingar av människor vilket utifrån identiteter är intressant 

att undersöka. Genom att studera diskurser och begrepp så kan en urskilja textproducen-

tens identitet vilken har formats utifrån gruppidentiteter och kontext.
 
 

De senaste åren har flertalet låtar blockerats från svenska radiolistor då de ansetts 

inrymma alltför grov kritik gentemot politik och samhället i deras texter. Utöver detta 

har artister alltmer blivit kritiserade för vad de inkluderar i sina texter. Med grund i detta 

så är uppsatsproblemet inriktat på framställningen av ojämlikheter inom svensk musik. I 

den här uppsatsen har jag valt att studera hiphoplåtar för att undersöka socio-

ekonomiska yttringar och föreställningar om ojämlikhet musikerna vill framhålla till 

lyssnare. Musik i olika former har sedan länge varit en kanal för att yttra missnöje och 

har i tur fått utstå viss kritik för dessa yttranden.  

                                                 
1
 Cudd, Ann E., Analyzing Oppression, Oxford University Press, New York, 2006, s. 25-6.  
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1.1 Kontext 

Sverige har genomgått en rad förändringar de senaste åren då det politiska läget har väx-

lat mellan olika regeringar som haft olika ideologier. Med detta följer att olika politik 

har förts med olika resultat som effekt. År 2000 invandrade det ca 60 000 människor, en 

siffra som igenom 1990-talet legat på ungefär 50 000 per år. År 2006 ökade denna siffra 

till uppemot 100 000 invandrande människor.
2
 Det invandringskritiska, nationalistiska 

partiet fick fördubblat stöd på kort tid, alltmedan övriga borgliga partier skapade en alli-

ans och fick regeringsmakten.
3
 Vad vi kan avläsa av detta är att Sverige valde en liberal-

konservativ regering samtidigt som nationalistiska sympatier ökade bredvid en ökande 

invandring samtidigt som de socio-ekonomiska skyddsnäten urholkades genom skatte-

sänkningar. Oundvikligen framkommer en syn på invandrare som något negativt om en 

mer romantiserad syn på nationen blir viktigare för medborgare.  

Från 1990-talet har inkomstklyftorna ökat och med synnerligen hastig förändring 

från året 2006 och till idag då inkomster ökat för höginkomsttagare och den relativa 

fattigdomen ökat. Detta kan förklaras utifrån den ihållande arbetslösheten från 1990-

talet med resultatet att sociala skyddsnät riskerar att försvagas.
4
 Forskare såsom Irene 

Molina har studerat den socio-ekonomiska geografin i Sverige under många år och hen-

nes doktorsavhandling visade på segregering mellan infödda svenskar och invandrare 

samt att de senare är mer ekonomiskt utsatta. Den ekonomiska ojämlikheten har ökat det 

senaste decenniet
5
 och skapat ökade klyftor mellan människor. Det är framförallt unga 

och nyetablerade denna fördjupade ojämlikhet slår emot då de ofta står utanför arbets-

marknaden.
6
 

Utbildningsnivån har fortsättningsvis hållit sig ojämn där barn till höginkomstta-

gare sökt sig till bättre högre utbildning som leder till arbete med högre lön medan barn 

till låginkomsttagare främst gått bristfälliga utbildningar som leder till arbeten med 

                                                 
2
 SCB, ”Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 1749–2014”, Sveriges offi-

ciella statistik, Statistiska Centralbyrån,  (Hämtat 2 September 2015 http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26046/).  
3
 Valmyndigheten, ”Val till riksdagen – Valnatt”, Valmyndigheten, 2010-09-20, (Hämtat 3 september 

2015 http://www.val.se/val/val2010/valnatt/R/rike/index.html).  
4
 SVT, ”I Sverige ökar klyftorna snabbast”, Sveriges Television, 12 maj  2014, ”Hämtat 2 September 

2015 http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sverige-snabbast-pa-att-oka-ekonomiska-klyftor).  
5
 http://www.svd.se/faktakoll-ojamlikheten-i-sverige-som-i-80-talets-usa  

6
 Sundström, Eric, “Analys: OECD varnar för ökade klyftor och ojämlikhet”, 19 mars 2014, (Hämtat 5 

december 2015 http://www.dagensarena.se/innehall/oecd-varnar-for-okade-klyftor-och-ojamlikhet/),  

Lindquist, Olgica, “Forskare: Ojämlikheten har ökat successivt”, Sveriges Radio,  24 september 2012 

(Hämtat 5 december 2015 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5282400 ) 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26046/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26046/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26046/
http://www.val.se/val/val2010/valnatt/R/rike/index.html
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sverige-snabbast-pa-att-oka-ekonomiska-klyftor
http://www.svd.se/faktakoll-ojamlikheten-i-sverige-som-i-80-talets-usa
http://www.dagensarena.se/innehall/oecd-varnar-for-okade-klyftor-och-ojamlikhet/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5282400
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lägre lön. Detta skiljer sig något åt mellan huruvida föräldrarna är svenskfödda eller har 

invandrat.
7
 Med detta har boendesegregationen (den rumsliga åtskillnaden av männi-

skor) ökat och med det även den etniska boendesegregationen. Vad detta beror på finns 

det olika teorier om. De med sämre socio-ekonomisk situation bosätter sig i hyresrätter 

och de med bättre situation bosätter sig i villor, och Sveriges städer har ofta en tydlig 

uppdelning mellan boendetyper. En annan teori baseras på att attityder bidrar till segre-

gationen.
8
 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställ-

ningar 

Sociala ojämlikheter kan förstås utifrån ett flertal olika premisser. Ofta förstås det uti-

från fördelning, status, inkomster och makt, och dessa är alla områden som blir aktuella 

här. Den svenska debatten om ojämlikheter tar form på olika sätt, och för att kunna stu-

dera detta har jag valt att lägga fokus på musikaliska uttryck med inriktning på sociala 

och ekonomiska förhållanden. Det finns en förståelse av det svenska samhället där ”ut-

anförskap” existerar och beror på sociala ojämlikheter. ”Utanförskapet” utmynnar i un-

derkategorier i form av invandrare, bidragstagare, brottslighet, drogberoende och arbets-

löshet. Det är de som hamnar utanför en norm om att arbeta som placeras i ”utanför-

skap”
9
 och åtskiljs därmed från den arbetande majoriteten. Genom att studera den av-

skiljningen som sker mellan de som ser sig utifrån en oprivilegierad position och hur 

dessa identifierar sig med denna, så borde det vara möjligt att undersöka vilka diskur-

siva förståelser som möjliggör denna separation. Genom att studera de konsekvenser 

som beskrivs medfölja sociala ojämlikheter och hur dessa påverkar talarens identitet, 

samt hur talaren väljer att kritisera detta skulle ge insikt i  hur sociala ojämlikheter be-

traktas utifrån de som kommenterar sin egen position. Konsekvenser kan vara allt från 

låga inkomster, låg utbildning och så vidare, som berott på människors tidigare situation 

eller hälsa och bidrar till att sätta människor i ett underläge i förhållande till resterande 

                                                 
7
 Lejinse, Emma, ”Lågutbildades barn går sämre utbildningar”, Sydsvenskan, 25 december 2014, (Hämtat 

2015-11-10  http://www.sydsvenskan.se/sverige/lagutbildades-barn-gar-samre-utbildningar/).  
8
 SCB, “Integration: En beskrivning av läget i Sverige”, Statistiska Centralbyrån, Statistics of Sweden, 

2008, (Hämtat 3 September 2015 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0105_2008A01_BR_BE57BR0801.pdf), s. 51-2.  
9
 NE, ”Utanförskap”, Nationalencyklopedin,  (Hämtat 12 januari 2016 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/utanf%C3%B6rskap).  

http://www.sydsvenskan.se/sverige/lagutbildades-barn-gar-samre-utbildningar/
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0105_2008A01_BR_BE57BR0801.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/utanf%C3%B6rskap
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invånare. En kritik gentemot detta system bidrar till att lysa ljus på de sociala ojämlik-

heter som skapas och vilka konsekvenser det får.  

Jag studerar de låtar jag valt som en kommentar på detta utanförskap. Med andra 

ord kan de skildringar som framförs i låtarna betonar samhällsfrågor artister anser vara 

värda att ge synpunkter på. Att de har något att kommentera på tyder på att det finns 

något de anser fel (eller rätt) med ämnet i fråga och att studera detta skulle innebära att 

man analyserar de gemensamheter eller olikheter som finns i det samlade materialet. 

För att ytterligare kunna behandla de frågor som artisterna tar upp så behöver en fråga 

sig varför de har beskrivit de frågor genom utformningen på orden, texten och ämnen 

för att anskaffa mer förståelse samt vilka identiteter de framför. Identiteter är i sig soci-

ala roller som talaren signalerar genom sina diskurssystem, och för att förstå identiteten 

så ser man till kontexten och hur talarens identitet formas i språket. De speciella rollerna 

situerats i solidaritets- och statusnätverk som definieras både genom lokala tolkningar 

och bredare samhälleliga tolkningar.
10

  

Uppsatsen syftar till att belysa hur ojämlikheter mellan individer och grupperingar 

visar sig som uttryck med utanförskapsattribut i svensk hiphopmusik.  

 Hur uttrycks sociala ojämlikheter (genom identiteter) av artisterna? 

 Vilka underliggande motiv för dessa uttryck finns närvarande i musikens texter?  

Jag har valt att använda Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som metod och den 

fråga som lägger grunden i kritisk diskursanalys är: ”Varför är texten som den är?”.
11

 

Svaret till denna fråga står att finna i textens implicita eller dolda meningar, opinioner 

och värderingar för att lyfta upp omedvetna sociokulturella processer till det medvetna. 

Jag har arbetat utifrån denna grundtanke som härrör till Fairclough då jag formulerat 

min fråga. Genom att lägga vikt vid sociala, ekonomiska och historiska aspekter så tror 

jag mig kunna urskilja diskurser som följer vissa sociala strukturer. 

Utifrån förutsättningen att det finns en styrande hegemoni som kontrollerar språ-

ket så kommer jag kort problematisera detta då den styrande diskursen har förutsätt-

ningsvis påverkar språket som textproducenterna använder. Detta är en situation som är 

värd att tänka på då producenterna (utifrån diskursteori) både borde använda en styrande 

diskurs och språkanvändning som dominerar i samhället samtidigt som de använder ett 

sorts språk som producerats inom vissa sociala områden av samhället. Dessa områden 

skulle i så fall vara av en karaktär som sammanbinder människor genom ekonomiska, 

                                                 
10

 J.P. Gee, 1990, s. 112.  
11

 Bergström, Göran; Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys, Studentlitteratur, Lund, 2:a upplg., 2005, s. 305. 
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sociala och historiska gemensamheter. De avgränsningar jag utarbetat för frågan, nämli-

gen avgränsningar så att den inte blir för bred, innefattas i utanförskapsdefinitionen. De 

två delar som min grund består av är sammanfattat ”ursprung” och ”arbetslöshet”. 

Dessa kommer enligt mig oundvikligen sammankopplas både med sig själva och med 

andra underkategorier som kriminalitet, etnicitet, levnadsförhållanden och sedermera 

sociala möjligheter.  

1.3 Material och avgränsningar 

I det här delkapitlet presenteras primärmaterialet och dess avgränsningar, samt sekun-

därmaterialet och källkritik. Primärmaterialet har presenterats med de artister som med-

verkar och vilket år låten i fråga är producerad, men någon vidare presentation ansåg jag 

inte nödvändig då jag inte hittat jämngod information om alla låtar. Så istället för att ha 

en bakgrund om en eller annan låt så har jag valt att avstå det helt.  

1.3.1 Primärmaterial 

Materialet består av 10 låtar skapade av svenska hiphop-artister. Dessa låtar har valts ut 

utifrån några kriterier och dessa kriterier är tema, ålder och genre. Temat är att det ska 

innehålla någon typ av social kommentar till levnadsförhållanden och levnadssätt, 

såsom kritik av samhällsutformning i form av social och ekonomisk segregation. Åldern 

syftar till att användas för att avgränsa förhållandet till samtiden. Ju äldre en text är 

desto mindre aktuell kan den anses vara. Jag ville dessutom minimera risken att låtarna 

innehåller föråldrade analogier och typuttryck. Jag använder mig därmed av låtar som är 

skapade under 2010-talet med avgränsningen år 2010-2014. I kronologisk ordning så är 

låtarna följande:  ”Från hjärtat” är producerad 2010 av Ison och Fille.  Gruppen Laby-

rint har skapat ”Motattack” från 2011. Den tredje låten är från 2011 och heter ”Svart-

skalle och kriminell” av duon Mohammed Ali 2011. Denna åtföljs av ”Swerje” även 

den gjord av Labyrint med tillskottet Dani M och är producerad 2011. Den femte låten 

”Tystas ner” är skapad av Stress tillsammans med Adam Tensta, Aleks, Malcolm 

B, Moms, Nimo, Promoe & Sebbe Staxx 2011. Den sjätte låten heter ”När solen går 

ner” och är skapad av Aki och Kapten Röd 2012. Den sjunde låten ”Motstånd” är gjord 

av Dani M, som även var med på låten ”Swerje”, och ”Motstånd” släpptes 2012.  Stor 

har gjort låten ”Mitt folk” tillsammans med Natty Silver, Dani M, Aki och Linda Pira 
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som är från 2013. Kartellen, bestående av Sebbe Staxx (medverkar även i ”Tystas ner”) 

och Kinesen, har gjort den nionde låten vid namn ”Underklassmusik” från 2013.  Sist 

men inte minst så har jag valt ”I staden” av Kumba med Amanda Serra utkommen 2014. 

Några avskiljningar mellan olika rap-typer har jag inte gjort bortsett från att ute-

sluta de låtar med våldsamt innehåll. Jag har lagt en begränsning på materialet så det 

placeras i en mittfåra i fråga om textinnehåll. Jag anser inte att det skulle gynna mig i 

någon större utsträckning att studera låtar med våldsamma eller extrema teman då jag 

anser att ojämlikhetsaspekterna kan visas även i mer radiovänliga låtar. 

1.3.2 Övrigt material 

Sekundärmaterialet består till övervägande del av artiklar för att komplettera förståelsen 

och tolkningen av texterna. Vissa verbala hänvisningar går inte att koppla utan att först 

uppfatta vad sändaren hänvisar till. Litteratur och undersökningar har till stor del varit 

nyanserad och utbredd då utöver ”västerländska perspektiv” jag även funnit studier lo-

kaliserade i Afrika och Asien. Det senare handlar till huvudpart om att en lägger fokus 

på den senaste forskningen där sociala kommentarer genom musik och hiphop-scenen 

har fått en framstående roll inom den generella forskningen. 

Materialet för diskursanalysen har främst bestått av Norman Faircloughs original-

verk ”Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language” och ”Metoder i 

kommunikationsvetenskap” av Mats Ekström och Larsåke Larsson (red.). Till metoden 

har jag delvis även tagit hjälp av ”Diskursanalys som teori och metod” skriven av Mari-

anne Winther Jørgensen och Louise Phillips även om denna bok i högre grad blivit nytt-

jad vid begreppsdefinitionerna. Till teoridelen om kulturell dominans så har Iris Marion 

Youngs bok ”Justice and the Politics of Difference” utkommen 1990 varit delvis central 

för den större förståelsen av hennes teori och även hennes artikel ”Five Faces of 

Oppression” som presenterar ramverket från 1989.”Justice and the Politics of Diffe-

rence” har jag använt då Youngs fem ansikten är ett ramverk och då hon sätter dessa i 

sammanhang som teori så blir den mer användbar än endast artikeln. Då begreppet ”ut-

anförskap” är förhållandevis nytt så har jag valt (som tidigare påtalat) att använda mig 

av en kandidatexamensuppsats som studerat användningen av ordet. Jag anser att det 

fungerar att använda mig av denna skrift även då det kan argumenteras för att begrepp 

med liknande innebörd existerar i andra studier, men ”utanförskap” finner bättre fäste i 

svensk kontext.  
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1.3.3 Källkritik 

Ur ett perspektiv som inte är socialkonstruktivistiskt så kan materialet beskrivas som 

onyanserat då de är skrivna av människor som ofta är färgade av sin samvaro och till-

varo. De förmedlar alltså sina egna upplevelser samt åsikter. Men för den här uppsatsen 

är det detta som är själva poängen då det är textproducenternas upplevelser som är in-

tressanta för analysen på grund av den vetenskapsutgångspunkt i socialkonstruktion som 

presenteras senare. Om de inte förmedlat sina speglingar av sin verklighet så finns det 

inget material för mig att använda. 

Dani M, Aki samt Sebbe Staxx medverkar i två valda låtar men då materialav-

gränsningen var satt på en fyraårsperiod (2010-2014) samt att de framför olika mängd i 

respektive låtar så anser att det inte är några problem. 

En kritik (eller möjligtvis mer korrekt framlagt: en svaghet) med verbalt material 

är att ord organiseras in i en helhet som uppfattas som mer än summan av dess delar. 

Vid användningen av metoden kommer jag ha detta i åtanke. 

1.3.4 Materialinsamling 

Metoden för materialinsamlingen har skett efter kriterierna som jag tog upp i ”1.3.1 

Primärmaterial”. För det första började jag med att leta låtar inom tidsspannet 2010 till 

2014 och med inriktningen att de skulle vara på svenska och inneha socialt innehåll. 

Detta genererade ungefär 300 låtar. Då detta är ganska mycket text så skapade jag ytter-

ligare en avgränsning i att artisterna skulle varit aktuella på radiolistor vilket i tur för-

minskade antalet till knappt en tredjedel. Nästa steg utgjordes av kriterier om innehåll. 

Samhälleliga problem var förekommande ämnen inom låtarna och utifrån detta problem 

så fick mängdinnehållet avgöra vilka som valdes ut. Slutligen blev antalet låtar 13 st. 

Två av låtarna var gjorda av exakt samma sammansättning av artister i två andra låtar 

(som behölls) och behandlade liknande ämne vilket gjorde att jag valde bort den ena i 

varje par. Den tredje var skriven precis innan tidsgränsen började och inspelad strax 

efter vilket gjorde att även denna sorterades bort. Slutligen ankom jag till de låtar som 

presenterats i primärmaterialet. 
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2 Teori och metod 

Det här kapitlet presenteras vilken typ av teori och metod som kommer användas för 

undersökningen och analysen av materialet. Teorin utgörs av Iris Marion Youngs idé 

om ”kulturell dominans” och metoden utgörs av Norman Faircloughs kritiska diskursa-

nalys för att kunna studera identiteter i låtar.   

2.1 Teori 

Den kritiska diskursanalysen innehåller i sig självt en grundläggande teoribildning och 

därför vill jag förstärka teorin med Iris M. Youngs idé om multidimensionellt förtryck 

som hon grundar på marxistisk teori.  

2.1.1 Iris Marion Young: Förtryckets ansikte 

Professorn Iris M. Young
12

  argumenterade för att förtryck inte kan ses som ett enda, 

enhetligt fenomen då ett sådant synsätt reducerar all typer av förtryck till en enda typ.
13

 

Young utvecklade en idé om ”förtryckets fem ansikten” varav dessa är vad man kan 

kalla maktmekanismer. Jag har valt att använda två av dessa fem mekanismer och de är 

kulturell imperialism och marginalisering. Även ett tredje ansikte kommer användas till 

viss del för att förstå de två första ansiktena, och detta är maktlöshet. Young framför en 

syn på förtyck som är nyanserad och öppen. Youngs förståelse är att förtyck är bestämd 

att vara missgynnande och orättvis även där människor lider av ett välmenande, liberalt 

samhälles vardagliga beteende. Med detta menar Young att genom systematik och 

                                                 
12

 Iris Marion Young var Professor i Statsvetenskap vid University of Chicago och var ansluten till Center 

for Gender Studies och Human Rights programmet där. Hennes huvudområde var demokratiforskning 

och rättviseteori. En av hennes influenser är Michel Foucault vars maktförståelse kommer behandlas i 

begreppskapitlet.  
13

 A.E. Cudd, 2006, s. 25-6. 
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strukturer så kan människor förtryckas och domineras.
14

  Detta blir mer förståeligt sett 

till hur hon betraktar demokrati.  Demokratier innehåller strukturella ojämlikheter och 

dessa bevarar och producerar institutionella förhållanden som understödjer dominans 

och självutveckling.
15

 Detta sker då människor med privilegier har förmåga att separera 

sig från de med mindre eller inga privilegier. Diskriminering beror därmed på de makt-

förhållanden som sätter vissa människor i underordning till andra, vilket innebär att de 

kan behandlas särskiljande på olika sätt. Young framför att demokratin kan underbyggas 

socialt för att stärka socialt och ekonomiskt svagare deltagare.
16

  

Särskiljningen syns enligt Young i de förtrycksansiktena hon framför. Inom kate-

gorin kulturell imperialism så blir grupper i stor utsträckning osynliggjorda samtidigt 

som de paradoxalt framställs genom stereotyper av den dominerande kulturen.
17

 Det är 

den dominanta kulturen med sin självpåtagna allmängiltighet som når ut i det offentliga 

med de framställningar de format. De icke-dominanta grupper kan därmed se sig själva 

med nedvärderande synsätt som härstammar hos den dominanta kulturen och som fram-

håller hur gruppen/grupperna avviker.
18

 Genom den här kategorin kan särskiljande iden-

titetsuttryck samt motstridiga identiteter urskiljas. Särskiljningen fortsätts genom att 

människor placeras på olika nivåer i det sociala. Marginalisering sker när människor 

begränsas till lägre sociala nivåer av samhället eller förs ut i samhällskanten, och på så 

sätt hindra deras självutveckling. Det handlar om att människor berövas materiella ting 

men även sådant som egen autonomi, frihet och rättigheter. Genom att vara beroende av 

välfärdssamhällets byråkrati och sociala tjänster så underställs dessa människor regler 

som andra i samhället inte måste lyda under. Beroendeförhållandet till samhället gör att 

marginaliserade människor inte har möjlighet till sådant som privatliv, egenrespekt och 

individuella val.
19

 Ser de sig som underlägsna på grund av bostad, låglönearbete, dåliga 

möjligheter inför fullgjord utbildning och så vidare, så skapas en åtskillnad mellan 

människor i samhället och de som befinner sig i marginalen. Genom att diskutera de 

materiella omständigheter som formar människor så går det att utröna marginalisering-

en. Young använder en kategorisering av ”maktlösheten” och denna beskriver de som 

har lite eller ingen autonomi utan är underställda de med mer auktoritet. Young menar 

                                                 
14

 Young, Iris Marion, Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press, Princeton, 1990, 

s.  s. 39. 
15

 Young, Iris Marion, Inclusion and democracy, Oxford University Press, New York, 2000, s. 34. 
16

 Ibid., s. 35. 
17

 Young, Iris Marion, “Five Faces of Oppression”, The Philosophical Forum, Vol. XIX, no. 4, 1988, s. 

285-6. 
18

 Mörkenstam, Ulf ; Beckman, Ludvig (red.), Politisk teori, Malmö, Liber, 2009, s. 118-9. 
19

 I. M. Young, 1990, s. 53-55; I. M. Young, 1988, s. 280-282.  
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att detta förhållande spiller över i det vardagliga livet genom boendesegregation, vem en 

umgås med, utbildning och liknande. Det begränsar människors liv och maktförhållan-

det utmynnar i diskriminering från den dominerande gruppens sida.
20

  Youngs maktför-

ståelse grundar sig i en tanke om sociala grupper där vissa överordnas andra, och dessa 

förhållanden blir centralt för den egna uppfattningen och kan verka i ett normerande 

syfte där gruppens identitet påverkar individens och vice versa. 

Teorin blir relevant främst för den sista nivån gällande social praktik inom diskur-

sanalysen då det lägger fokus vid sociala handlingar och användningar. Att använda sig 

av Young innebär att en utifrån hennes modell studerar frågan inom den avgränsningen 

av multidimensionellt förtryck och diskriminering. Teorin om dominans ska reflektera 

gruppidentiteter samt vilka förståelser av förtryck som hamnar i förrummet i språkan-

vändningen. Medan det första riktar in sig på attityder så ämnar det senare att lägga fo-

kus vid hur syn på privilegier skapar missgynnande. Genom att studera maktförhållan-

dena som framställs så blir det lättare att urskilja sociala ojämlikheter och diskrimine-

ring som framförs i identitetsframställningar. 

2.1.2 Fairclough och Foucault: Kritisk diskursanalys och makt 

Kritisk diskursanalys skapades med syftet att studera språk i dess relation till makt. 

Inom kritisk diskursanalys så antas diskurser ha mer eller mindre ideologiska effekter 

och detta innebär även att diskursiva praktiker antas bidra till meningskonstruktioner. 

Dessa konstruktioner producerar, reproducerar och/eller transformerar maktrelationer.
21

 

För metoden kritisk diskursanalys så anses språket forma identiteter, relationer och tros-

uppfattningar,
22

 vilket även innebär att språket konstruerar den sociala och politiska 

verkligheten.
23

 Kritisk diskursanalys som metod påtrycker att makt är centralt och fors-

kare inom ämnet har påverkats av Antonio Gramscis och Michel Foucaults maktförstå-

elser. Med bakgrund i detta kan kritisk diskursanalys sägas innefatta både en syn på 

                                                 
20

 Ibid., s. 56-58. ["Culture of silence" följer den här indoktrineringen till viss del då de förtyckta blir så 

bearbetade av att vara maktlösa att de slutar uppmärksamma/tala om det. Naturligtvis finns det olika ni-

våer av tystnad där den djupaste nivån är på det sätt som framställs i exemplet om slaveri. Den ytligaste 

nivån innefattar att de förtryckta är medvetna om förtrycket men inte kan tala om det av en eller annan 

anledning.]; I. M. Young, 1988, s.283-284. 
21

 Winther Jørgensen, Marianne; Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 

Lund, 1999, s. 63 
22

 Fairclough, Norman, Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, Pearson Education 

Limited, Edinburgh, 1995, s. 55. 
23

 G. Bergström; K. Boréus (red.), 2005, s. 326.  
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makt som produktiv i den mån att subjekt och objekt skapas (enligt Foucault) och en 

syn på makt som hegemonisk (enligt Gramsci). Den förståelse av makt som jag använ-

der i den här uppsatsen baserar sig på Faircloughs synsätt där hegemoni både är domi-

nans och en förhandlingsprocess från vilken mening framträder genom samförstånd. 

Faircloughs förståelse öppnar även upp för möjligheter till motstånd och förändring 

ifrån den parten som makt utövas över.
24

 Diskursteorin utgår från att det finns ett sam-

spel mellan språk, sociala strukturer och institutioner.
25

 Genom att en ses ha makten att 

kontrollera en diskurs så ses en även ha makten att upprätthålla en viss dominant inrikt-

ning och Fairclough framhåller att diskurser är en viktig del vid reproduktion och för-

ändring.
26

 Faircloughs teori kompletteras av Foucaults genom att den senare betraktar 

makt som handling snarare än som egendom. Foucaults maktbegrepp innefattar även en 

teori om sanning som handlar om att fokus inte bör vara placerat på ”rätt eller fel” utan 

på diskursprocedurerna och hur sanningseffekter skapas i diskurserna. Förståelsen utgår 

från att studera hur diskurserna konstrueras för att ge en sannare eller falskare bild av 

verkligheten.
27

  

Subjektet blir relevant i och med att det är en viktig del i diskursanvändningen och 

reproduktionen. Faircloughs diskursförståelse innebär att individuella handlingar skapar 

och omvälver strukturella diskursordningar, och även då subjektet ställs i förgrunden så 

blir diskurserna ramar som begränsar subjektets handlingar och möjligheter till nyskap-

else. Språkanvändare spelar därmed en aktiv roll för reproduktion och transformation av 

diskurser vilket i sin tur även innefattar social och kulturell förändring.
28

  

Den kritiska diskursanalysen behandlar inte texter som ett avskilt ämne utan tar in 

sociala faktorer som är historiska och politiska, den tar spjärn mot representationer av 

sociala ämnen där ojämna maktbalanser, social rättvisa och skillnader är centrala. Verk-

ligheten enligt kritisk diskursanalys är inte bestämd eller fastställd utan skapas genom 

interaktionen mellan människor och förmedlas genom språk och semiotik som konstrue-

ras av människor och som konstruerar samhället. Språkets skepnad kan därmed föränd-

ras genom att det dekonstrueras och rekonstrueras. Texterna utformas och organiseras 

till att betyda något och skapa en semantisk mening då de refererar till något utanför; till 

externa ting.
29

  

                                                 
24

 M. Winther- Jørgensen; L. Phillips, 1999, s. 76. 
25

 N. Fairclough, 1995, s. 2-3.  
26

  Ibid., s. 1ff. 
27

 M. Winther Jørgensen; L. Phillips, 1999, s. 21. 
28

 Ibid., s. 21-4. 
29

 N. Fairclough, 1995, s. 7. 
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2.2 Metod 

Kritisk diskursanalys kan sägas vara en verktygslåda där diskursanalys och tillväga-

gångssätt används på olika sätt mellan dess användare. Till min analys har jag använt 

Faircloughs tredimensionella ramverk som är uppdelat mellan text, diskursiv praktik 

och social praktik.
30

  

Analys av texten som första dimension görs möjlig genom textanalys på en lingv-

istisk nivå. Det är i huvudsak hur identiteter konstrueras genom språk, transitivitet och 

modalitet som är i fokus här. Delvis så undersöks även hur händelser och processer för-

binds med subjekt och objekt respektive olika sätt att uttrycka sig. Som centralt står 

skapandet av opposition och symboliska benämningar. De verktyg jag använder är till 

störst del skapandet av opposition och benämningar med hjälp av identitetsskapandet 

genom transitivitet, modalitet och språk.  

Den diskursiva praktiken markeras av dess innefattande av textproduktion och 

textkonsumtion. Den första tar itu med hur textproducenterna använder och kombinerar 

diskurser och genres i texter.
31

 Genres är det användande av språk som medverkar och 

konstituerar speciella sociala praktiker.
32

 Inom den diskursiva praktiken uppkommer 

även begreppet intertextualitet. Intertextualitet innebär att texter konstitueras från redan 

skapade texter och från olika typer av texter som påverkats av diskurser och genres.
33

 

För att förhålla sig än mer specifikt så definierar Fairclough intertextualitet genom 

”(…)texts are constituted from other already produced texts and from potentially di-

verse text types”.
34

 

Den sociala praktiken är inom kritisk diskursanalys starkt förknippad med den 

lingvistiska, första delen samt den diskursiva delen då de alla ses som sammankopplade. 

Det är försöken att utreda länkarna mellan språkanvändande och sociala praktiker som 

är kritisk diskursanalys generella mål. Eftersom detta förhållande studeras i anslutning 

till strukturer så behövs en analys av det sociala utöver en textanalys.
35

 Vad gäller kon-

sumtionen av texterna så är det ett arbete som är tidskrävande då de olika textproducen-

                                                 
30

 N. Fairclough, 1995. s. 3 
31

 Ibid., s. 2. 
32

M. Winther Jørgensen; L. Phillips, 1999, s. 68. 
33

 N. Fairclough, 1995, s. 2. 
34

 Ibid.  
35

 M. Winther Jørgensen; L. Phillips, 1999, s.65ff. 
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terna fått en rad olika gensvar. Med hänsyn till uppsatsens omfattning så kommer text-

konsumtionen inte genomföras med grund i tidsbegränsning.  
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3 Begrepp 

Det här kapitlet innehåller definitioner av begrepp som jag använder i uppsatsen och 

finns för att förtydliga vad jag utgår ifrån gällande teori och metod.   

3.1 Sociala ojämlikheter  

Sociala ojämlikheter kan ges olika uttryck beroende på vilken definition som en väljer.  

Youngs förståelse av social ojämlikhet innefattar exkludering av grupper till andra 

gruppers fördel.  Jag valt att nyttja utanförskapsbegreppets innebörd för att göra ana-

lysen mer anpassad till en svensk kontext. ”Utanförskap” innebär  i den här uppsatsen 

en sorts social kategorisering där människor som på olika sätt står utanför arbetsmark-

naden exkluderas.
36

 Definitionen innehåller kategoriseringar av människors samhälle-

liga eller fysiska tillstånd. Denna definition innefattar utestängning av invandrare, män-

niskor med social missanpassning såsom kriminalitet, hemlöshet och drogberoende, och 

uteslutning av de som är bidragsberoende på grund av långtidsarbetslöshet eller lång-

tidssjukdom.
37

 Dessa ingår alla i den definition jag använder och gör den därmed väldigt 

bred. Det finns två huvuddrag som jag lägger fokus vid i analysen och dessa är stereoty-

per och levnadsförhållanden. Stereotyper grundar sig i huvudsak på Young medan lev-

nadsförhållanden i form av socio-ekonomi, arbetslöshet, och kriminalitet som formule-

ras utifrån utanförskaps-begreppet och Youngs marginaliseringsansikte. Utanförskap 

innehåller ett flertal andra kategorier än dessa men de har gallrats bort till fördel för en 

mer sammanhållen uppsats.  

                                                 
36

 I politiska sammanhang utgår man officiellt mer eller mindre ifrån SCB:s mått enligt helårsekvivalen-

ter.  Helårsekvivalenter innebär helårspersoner som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Ekvi-

valenter används idag som ett mått på utanförskap och hur olika ersättningar och bidrag är fördelade.  

Kristersson, Ulf & Örnelius, Kristian, ”Uppdrag att redovisa helårskvivalenter per kommun”, Socialde-

partementet, Regeringen, Regeringsbeslut III:2, S2012/8148/SF, 2014-06-26  (Hämtat mars 2015 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/38/93/9d7d6a0e.pdf), SCB. 
37

 Qvist, Per, ” Riksdagens utanförskapsdiskurs: En diskursanalys av begreppet utanförskap”, Uppsats, 

kandidatnivå, Akademin för utbildning och ekonomi, avdelningen för kultur-, religions- och utbildnings-

vetenskap, Högskolan i Gävle, 2012, s. 21ff.  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/38/93/9d7d6a0e.pdf
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3.2 Diskurs 

Den allmänna förståelsen av ordet "diskurs" rymmer en idé om att språk är konstruerat 

enligt mönster som följer vissa sociala domäners agerande. (Diskursanalys av detta är 

sedermera analys av dessa mönster.)
38

 Att definiera ”diskurs” som entitet – oberoende 

av andra – skulle jag säga är omöjligt då det är bättre att försöka nå en förståelse. Därför 

har jag valt att utgå från de teoretiker jag tidigare använt vid maktdefinitionen för att 

öka förståelsen för dig som läsare så du har redskapen att förstå den här uppsatsen.  

Norman Faircloughs definition är färgad av sociologiska tillvägagångssätt då han 

talar om sina metoder som sociala utöver lingvistiska. Han utgår från perspektivet att 

det finns en ordning av diskurser som kan återfinnas i diskursmetoder inom sociala ak-

tiviteter. Han anser att diskurs är en användning av språk som en typ av social handling 

och detta visar sig i hans fokus på ideologi länkat till den sociala praktiken.
39

 Michel 

Foucaults definition kan dock sägas vara betydligt mindre precist då den är bredare än 

den allmänna definitionen jag framställde i början av den här deltexten. För Foucault så 

är diskurs så är det ett bestämt sätt att tala och tänka på.
40

 Dock vill jag inlägga att jag 

anser att Foucault även inberäknar tankar och föreställningar som i sin tur skapar förut-

sättningar för diskussion. Det är min syn att tankar och föreställningar föregår och for-

mas av sättet att tala på.  Som tidigare nämn så skapas subjektet i diskurser och är de-

centrerat enligt Foucault. För Foucault så är subjektet i sig självt inte en autonom eller 

suverän entitet utan en enskild person blir snarare ett medium för kultur och språk.  

Identiteterna konstrueras och reproduceras genom diskursiva relationer.  

 

 

3.3 Diskursanalys 

En allmän bestämning av ”diskursanalys”-begreppets innebörd kan framföras genom att 

hänvisa till ”diskurs” och att diskursanalys är den sedermera analysen av detta/dessa.
41

 

                                                 
38

 M. Winther Jørgensen & L. Phillips, 1999, s. 7. 
39

 P. Berglez, “Kritisk diskursanalys” i M. Ekström & L. Larsson (red.) ”Metoder i kommunikationsve-

tenskap”, 2:a upplg. 2013, s. 273-4. 
40

 M. Winther Jørgensen & L. Phillips, 1999, s. 21ff. 
41

 M. Winther Jørgensen & L. Phillips, 1999, s. 7. 
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Norman Faircloughs analytiska ramverk för kommunikativa händelser visar sig 

när diskurser specifikt analyseras då ramverket kombiernas med "diskursordningar."
42

 

Den kommunikativa händelsen består i Faircloughs fall av de tre delarna i hans tredi-

mensionella metod. Diskursanalys har stort utrymme för den textmässiga analysen men 

det är inte själva textinnehållet utan även textstrukturen som är viktig.
43

 Hans diskursa-

nalys är analys av hur texter fungerar inom socio-kulturella praktiker.
44

 

I likhet med Michel Foucaults definition av ”diskurs” så är hans förklaring av dis-

kursanalys bredare. Foucault följer det generella socialkonstruktivistiska utgångsläget 

att kunskap inte endast är en avspegling av verkligheten. Genom att sätta premissen att 

sanning är diskursiv konstruktion och att olika kunskapsregimer anger vad som är sant 

eller falskt, och tänkbart eller otänkbart, så blir därmed målet för analysen att åskådlig-

göra strukturer inom dessa kunskapsregimer.
45

 

                                                 
42

 N. Fairclough, 1995, s. 57.  
43

 Ibid., s.4. 
44

 Ibid., s.7. 
45

 M. Winther Jørgensen; L. Phillips, 1999, s. 19.  
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4 Litteraturöversikt och tidigare forsk-

ning 

Tidigare forskning inom ämnet hiphop är omfattande men blir mer specifikt genom att 

lägga fokus vid socioekonomiska ämnen. Fattigdomsaspekter har å ena sidan varit ett 

dominant ämne inom socio-ekonomiska och socio-kulturella diskussioner. Ojämlikhet 

har å sin sida inneburit att man på olika sätt identifierat hur väl relationen mellan män-

niskor sett ut och hur rapartisterna har försökt relatera till sina lyssnare.  

Tricia Rose skrev boken "Black Noise: Rap music an black culture in contempo-

rary America" 1994 och sedan dess har den ofta förekommit i diskussioner kring hiphop 

och dess användning. I boken så  framför Rose att rap är en unik form av kulturellt ut-

tryck som uppkommit ur den marginaliserade ungdomen. Specifikt härför hon den 

svarta och latinamerikanska ungdomen som speciellt utsatta för ekonomiska nedgångar 

och därför har vänt sig till hiphopen som en sorts fixering för sina känslor. Genom att 

studera de försämrade levnadsvillkoren som följde av avindustrialiseringen i USA så 

finner Rose att hiphopen användes för att kunna fokusera sina känslor och åsikter. Ra-

pen gav insikter i människors förståelse av världen och av varandra.
46

  

I "Hip Hop, Ethnicity and Linguistic Practice in Rural and Urban Norway" så 

diskuterar Endre Brunstad, Unn Røyneland och Toril Opsahl hur hiphop har blivit loka-

liserad och multilingvistisk. De sammanblandningar av lokala och dialektala används 

som ett verktyg för att bibehålla den egna lokala utvecklingen. Att skifta från engelskt 

tal till norska skedde efter att norska artister tittat på vad de svenska gjorde (ex. The 

Latin Kings och Petter) då dessa bevisade att det gick att lyckas med användning av det 

inhemska språket.
47

 De norska artisterna kände själva att de kunde få människor att rela-

tera lättare till det de framförde genom att använda det norska språket och fick mer ge-

hör när de kommenterade samhället. Då de även använde sig av lokala språkbruk som 

                                                 
46

 Rose, Tricia, The hip hop wars: what we talk about when we talk about hip hop, Basic Civitas Books, 

New York, 2008, s. x-xii.  
47

 Brunstad, Endre; Røyneland, Unn; Opsahl, Toril, "Hip Hop, Ethnicity and Linguistic Practice in Rural 

and Urban Norway" i Terkourafi, Marina (red.), Languages of Global Hip Hop, Continuum, London, 

2010, s. 230. 
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var specifika för vissa områden så kunde de knyta an till sin härkomst eller specifika 

bostadsområden. Om man hade invandrarbakgrund, eller ens familj hade det, så tende-

rade det att finnas stolthet för artisterna att bruka de andra språk som en var uppvuxen 

med. I likhet med exempelvis Stockholm så uppvisar Oslo en segregation i och med att 

många invandrare och de med sämre ekonomi bor i ena delen av staden emedan de 

bättre bemedlade bodde i andra delen. Härkomsten både lokalt men även etniskt och 

kulturellt symboliserar en avskiljning från den vita mainstreamingen inom musik. För-

fattarna identifierar vissa typiska inslag som är kontinuerligt närvarande i texterna, där 

referenser till etnicitet och marginalisering är dominerande men även känslor av solida-

ritet och ömsesidigt stöd är närvarande.
48

   

Michael Newman diskuterar idén om att hiphop ses som ett verktyg för att för-

medla människors livssituation. Texterna ses som ett verktyg för att förmedla förståelser 

av de svartas liv vilket i tur delar sig i en argumentation gällande hur texterna bör be-

traktas. Vissa forskare anser att texterna bör ses som transparent medan andra framhål-

ler att texterna måste tolkas. Om en väljer att tolka texter så framkommer problemet att 

kritik kan vara behjälplig att identifiera tolkningar men kan inte bestämma vilka uttolk-

ningarna blir. De semantiska representationerna av hiphopartisteriet präglas av en egen 

definition som förhåller sig till resterande samhälle. De förhåller sig till samhället ge-

nom multifacetterade och komplexa sociala, historiska och psykologiska processer.
49

 

Newman fortsätter samma tankar som författarna i ” Hip Hop, Ethnicity and Linguistic 

Practice in Rural and Urban Norway” då diskussionen kring tolkningar fortsätter till att 

etablera att problematiska motiv inom hiphopen är en del i identitetsformationer. Ett 

överdrivet språk är ett sätt att förhålla sig till det större samhället.
50

  

                                                 
48

 Brunstad; Røyneland; Opsahl i M. Terkourafi, (red.), 2010, s. 223-248. 
49

 Newman, Michael, "That's All Concept; It's Nothing Real: Reality and Lyrical Meaning in Rap" i 

Global linguistic flows, Alim, H. Samy; Ibrahim, Awad; Alastair Pennycook; Alastair, (red.), Routledge, 

New York/London. 2009, s. 210. 
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5 Analys  

Analysen är uppdelad i de två kategorier som presenterades i ”3.1 Sociala ojämlikhet-

er”. För att göra den sammanhängande har jag valt att utifrån teorin och förståelsen av 

begreppet utanförskap kombinera dessa för att skapa ett upplägg som är lättare att följa 

med. Rent metodologiskt kommer analysen att vara integrerad.  

5.1 Stereotyper  

En stor del av låttexterna behandlar hur människor ses och identifieras, både inifrån 

gruppen men även av utomstående parter.  För att kunna urskilja framställningar av 

olika människor innefattar analysen i det här delkapitlet en diskussion kring hur text-

producenten identifierar sig och hur de identifierar motparten. I första nedanstående 

citat visar textproducenten av ”Mitt folk” på en nästintill typisk beskrivning av hur de 

framställer sig själva. Det citatet kan väl exemplifiera de begrepp som ofta används för 

att beskriva den egna identiteten. 

 

”Ställ dig upp som en sann soldat, håll huvudet högt ryggen rak mitt folk  

Ge inte upp, dom försöker hålla oss tillbaks men vi tar ingen skit från nån.”
51

 

 

”Vi står i sanningens stund, mitt folk är krigare vi lever hand i mun mitt 

folk.”
52

 

 

I de två ovanstående citaten har jag kursiverat nyckelorden som textproducenterna 

beskriver sig med. ”Krigare”, ”soldat” och liknande namn påvisar en självbeskrivelse 

som är diskursivt konsekvent då benämningarna i texterna är likadana eller synonyma. 

Young påpekar att individer påverkas och påverkar grupper vilket följer förståelsen av 

diskurser. Intertextualiteten framgår förhållandevis tydligt. Att använda exempelvis 

”krigare” och dess synonymer i så hög grad att de förekommer i sex
53

 av tio texter 
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 Stor; Natty Silver, Dani M, Aki, Linda Pira, ”Mitt folk”, Rom & Kush, Universal Music, 2013.; Laby-

rint,  ”Motattack”, Motattack, Redline recordings, 2014. 
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innebär en viss grad av intertextualitet. Att dessa benämningar är så konsekvent an-

vända tyder på en gemensam diskurs där producenterna anser att de kämpar emot nå-

got. Diskursen om ”krigare” verkar för att sätta identitet i relation till personens situat-

ion. Situationen av att inte se sig tillhöra den ”andra” gruppen i samhället producerar 

förståelsen av motstridigheter, och i texterna visar sig detta bero på att motparten för-

söker hålla tillbaka textproducenterna och de som de identifierar sig med genom att 

deras socio-ekonomiska möjligheter begränsas.  Låga inkomster, dåliga arbetsmöjlig-

heter och en urskiljning på grund av kulturell bakgrund vilket visar sig i ”Brorsan är 

infödd svensk men ska ändå sticka hem”
54

 från ”Tystas ner”. Den kulturella aspekten av ur-

skiljningen mellan textproducenterna och den motpart de ser har sin grund i olikheter men 

även i ett större samhälleligt system. Att identifiera sig som krigare kan därmed verka för att 

förlägga tillbaka makt till sig själva. Vi kommer titta på detta längre ner i analysen. 

Diskursen om ”krigare” är dock inte isolerad vid den egna identifieringen. Konstrukt-

ionen av ”blatte” sammankopplas med att dessa personer grupperade under ”blatte” 

blir nedvärderade för att de hamnar under det begreppet.  

 

”Men för dom är du bara en till blatte i statistiken. Ständigt nervärderade av 

dom som kallas ledare”
55

 

 

I ovanstående citat kan vi även återfinna benämningen ”blatte” och i det förekommer 

förutom i ”Tystas ner” även i ”Från hjärtat”, ”Motstånd” och ”Svartskalle och krimi-

nell”. ”Blatte” används både i pejorativ mening och som identitetsskapande då artisterna 

använder sig av det i nedvärderande mening när de sätter det i direkt förhållande till 

”icke-blattar”(min markering) respektive i en sorts positiv beskrivande mening. Identi-

fikationen av en själv och de egna är både missgynnande och gynnande, och självbe-

skrivelsen är sedermera tudelad i vissa av texterna. ”Blatte” används i pejorativ bety-

delse där meningsuppbyggnaden förutsätter ett socialt underläge för den dominerade 

grupp som i texterna mer eller mindre karaktäriseras av att vara invandrare eller åt-

minstone annan etnicitet än typiskt svensk. Undantaget för karakteriseringen ”invand-

rare” är att det även finns en uppfattning av ”blattar” kommer från ett visst bostadsom-

råde.
56

  Här finns både ett element av kulturell och social dominans som genomsyrar 

förståelsen. Det finns en annan del av diskursen som motsätter sig denna typ av använd-

                                                                                                                                               
attack, Redline recordings, 2014.; Dani M, “Motstånd”, Motstånd (Singel),Redline Records / Universal 

Music Sweden, 2012; Labyrint; Dani M, ”Swerje”, Garalaowit, Redline Records, 2014.  
54

 Stress ft. Adam Tensta, Aleks, Malmcolm B, Moms, Nimo, Promoe & Sebbe Staxx, “Tystas ner 

(Remix)”, Playlist, Roc Nation, 2011. 
55

 Dani M, “Motstånd”, Motstånd (Singel),Redline Records / Universal Music Sweden, 2012. 
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ning och som fungerar identitetsskapande (enligt socialkonstruktivism).
57

 ”Blatte” an-

vänds inte endast i nedvärderande mening utan upprepas och transformeras diskursivt 

till att användas som ett uttryck för samhörighet istället för att utgöra en exkludering.  

Det blir utmärkande som en del i hiphopdiskursen. Ordet blir därmed omfamnat av den 

grupp som ”blatte” varit skapad att dominera och Young påminner om att detta är en 

metod för att motverka maktlösheten
58

 som uppstår när kulturimperialism från den do-

minerande gruppen påverkar människor att tala på ett visst sätt. Det sker en transformat-

ion då begreppsanvändarna förändrar vilka sammanhang begreppen används i samt vil-

ken innebörd begreppen ges. Eftersom tidigare användning har utmynnat i en viss bety-

delse som förstärkt myter om etnicitet så har begreppet fått betydelse i form av självbe-

nämning. 

Det framstår som att det är en sorts föreställning om ”svenskhet” gentemot det 

som inte är det som den dominerande gruppen anser vara svenskt. Detta framförs sär-

skilt i ”Swerje” genom att artisterna metodiskt radar upp motsättningar i samhället för 

att påpeka skiljelinjer mellan olika kategoriseringar av människor med både historie-

påminnelser och personliga observationer.  

 

"(...)vårt land som behandlar oss med skam har nåt emot oss. Sverige fina 

Sverige, skog och betongblock, ängar och dalahästar, västar och pistolskott 

(...)Sverige överflöd bling bling kokain och braja, Sverige existensminimum 

tvingad till och grinda, Sverige rasistsystem, spring spring från ajna."
59

 

 

Kontrasterna som bidrar till att visa på olika sidor av samhället och citatet ovan visar 

även det på en förståelse av att det finns ett system som är byggt på rasism som existe-

rar i det sociala. Samtidigt så visar diskursen om själva Sverige på att textproducenter-

na inte förlägger kritiken till människorna utan direkt till det helhetliga samhället.  

Ett uppmärksammande sker av den kulturella dominansen genom att de ord som 

menat att nedvärdera omvandlas för att i stället användas i fördelaktig bemärkelse. 

 
”Låt dom aldrig nånsin trycka dig ner.. Upp, upp snart, för alla ser igenom 

deras system. Fast i komplotten här på botten, men vi sparkar uppåt.”
60

 

 

System blir relevant här för hur textproducenterna ser på förhållanden grupperna emel-

lan. Genom att hänvisa till att ”systemet” tillhör de andra (”deras”) så skapar de en för-

ståelse som bidrar till att de kan sätta sig själv i en position bland de utsatta och förankra 
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denna position. Detta gäller även för användningen av ”blattar”. Textproducenterna kan 

genom sin ordanvändning skapa en relation till de som anser sig gå under kategorin. 

Samtidigt återfinns motståndsdiskursen där systemet kritiseras för att marginalisera de 

som är socio-ekonomiskt utsatta. Systemet i sig tillhör därmed de ”andra” (min marke-

ring) och fokus på motparten utmynnar i en förståelse av att de som placeras i en diskur-

siv förståelse av ”ledarskap”. Denna förståelse av att det är någon typ av ledare, eller 

åtminstone någon typ av position där de har makt och kan styra över andra.  

 

”Ständigt nervärderade av dom som kallas ledare. Sparkar på dom liggande 

och ger dom mera vikt i bagaget.”
61

 

 

Ovan exempel påtalar att människor blir illa behandlade av människor som är position-

erade i en ledarskapssits och därför har någon form av makt. Förståelsen av ”de andra” 

blir i detta citat förhållandevis ospecifik och skapar en generellare division mellan ”vi” 

och dem. Motpartens identitet blir däremot mer specifik i nedanstående citat från ”Un-

derklassmusik”. 

 

”Och landet styrs av kamouflerade nyliberaler, med sitt motherfucking silverbestick med 

dekaler. Inom filosofin det kallas moral luck(…)”
62

 

 

Detta citat kan vi utläsa mer ifrån. ”Kamouflerade nyliberaler” blir förtydligat genom att 

textproducenten även lägger till ”silverbestick och dekaler” och verkar för att kritisera 

människor på styrande positioner. Textproducenten påpekar att de försöker vara ”nyli-

beraler” men att detta endast är en mask som gömmer ett mer konservativt förhållnings-

sätt. Sett ur typisk svensk språkanvändning så brukar silverbestick och dekaler härröra 

till en förståelse av samhällelig överklass och detta, följt av ”moral luck”, gör att det 

finns en tanke om att vissa föds med tur och andra inte.  

 

”Dom kanske var 20 buler medans jag var ensam blatte. Jag sprang förbi Po-

lisen men han lyfte knappt på hatten. Han ville väl se mig blöda, han ville väl 

se mig slagen (…)Eller till valda politiker som fifflar bort våra pengar”
63

 

 

En division mellan olika etniciteter framkommer i ovanstående citat som förstärker en 

gruppering där ”vita”
64

 står emot ”icke-vita”. ”Buler” är en slangversion av ”vita män-

niskor” och används som en motpart till ”blatte”. Den diskursiva användningen tyder på 
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att producenten i fråga har brukat ett icke-svenskt ord för att urskilja motparten samti-

digt som användningen av ”buler” bibehåller en viss kulturell effekt. Genom att an-

vända ett icke-svenskt ord för att beskriva vad som till synes vis är svenskar så försöker 

producenten att skapa en egen identitet för vad hen ser som motparten. Socialt så kan 

textproducenten genom sin användning av ett ord som inte är svenskt skapa en klar re-

lation till andra i samma situation då de delar språk och/eller omgivning där diskursen 

verkar.  

Skiljelinjen här med hur lagväsendets representanter beter sig blir en förstärkt syn 

på hur olika människor betraktas och några sorts preferenser grundat på detta. ”Buler” 

blev inte stoppade från att ge sig efter ”icke-buler” och tyder på en hierarki vad som är 

godkänt beteende beroende på, här tillsynes vis, hudfärg. Det förutsätter även att hade 

förhållandet varit omvänt, alltså att ”icke-buler” gett sig på ”buler” så förutsätts det out-

talat att polisen antagligen ingripit. Men diskursen gällande polisen som motpart är tu-

delad. Polisen framställs både som en passiv part i föregående citat, men även som en 

aktiv part i nedanstående citat. Något som görs tydligt är att polisen framställs som den 

motpart som agerar fysiskt vilket exemplifieras i nedanstående text. 

 

”Ungdomsgängen en procentare, polisen bryter lagen. (…)På samma sätt som 

aina hälsa bröder med batong, hård verklighet som asfalt under mina fötter. 

Mörk eller kritvit, bestraffad av sina rötter.” 
65

  

 

Citatet ovan är från ”I staden” textproducenten visar på att det finns en stor misstro till 

polisen och underbygger den förståelse av diskursen att människorna som producenten 

kallar ”bröder” är utsatta för polisens fysiska handlande. Vi kan se skillnaden till andra 

presentationer av motparten genom att polisen ges attributet av att fysiskt handla medan 

”ledare” och ”nyliberaler” innefattar handlande genom samhälleliga system där skapan-

det och upprätthållandet av social maktobalans blir centralt. Polisens position blir i tur 

blir handling som skapats eftersom de går utefter sociala omständigheter.    

 

”Fattar poängen men i längden blivit hasslad av blå, kassan e låg men en i 

mängden sedan chansen e små - De inte sa att mina vänner passar stereoty-

pen, vi bryter myter för vi sliter men vi får för lite, så vi står och skriker tills 

vi får en del av biten, kanske bryter, talar andra språk bror men sånt e livet.”
66

 

 

I relation till framställningen av polisen så finns det en motsvarande förståelse för text-

producenterna. I det föregående citatet framgår det att det finns en normerad syn på sig 
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själva (textproducenterna) samtidigt som textproducenten kommenterar att de arbetar 

och därför ”bryter myter”. De tar avstånd från den föreställningen andra har om dem 

gällande stereotyper av att vara arbetslösa då de arbetar men missnöjet med inkomsten 

får dem ändå att protestera. Det framgår att det finns en normerad syn på gruppen som 

låginkomsttagare och som människor med annan härkomst än Sverige vilket i sig verkar 

för att understödja förståelsen att de särskiljer sig från motparten. En utsatthet för lagvä-

sendets representanter framgår och utsatthetens beror på att vara icke-svensk vilket vi-

sas genom att de ”bryter” på och talar andra språk. Normer om invandrare gör sig di-

stinkta här genom hur de relateras till motpartens reaktion men detta kommer blir tydli-

gare längre fram i texten.  Genom sin kritik till olik behandling av människor så fortsät-

ter textproducenterna en diskurs som förespråkar förändring ifrån ett dominansförhål-

lande och diskursen verkar för att ta spjärn emot spridda förståelser som ett sorts mot-

stånd.  

5.2 Levnadsförhållanden 

De diskurserna som är tydligast förekommande är de som påtalar socio-ekonomiska 

förhållanden. På många sätt sammankopplas kriminalitet med socioekonomisk utsatthet 

och en kamp mot de som ses som motpart.  

 

”Dom tog guld och gröna skogar, lämna höghusen kvar. Våra områden flödar 

utav droger och frågor utan svar. Dom håller oss i utanförskap. Och världens 

tillgångar kan bara tillräknas ett tusental. Och resten som är kvar, vi får kriga 

för smulorna”
67

 

 

”Guld och gröna skogar” sätts i motsats till ”höghus” och en diskursiv division uppstår 

där det föregående sammankopplas med de som innehar makt att ”hålla [dem] i utanför-

skap” och se till att de behåller ”tillgångarna” hos sig själva. Samtidigt involveras ämnet 

”droger” och dess inverkan på människorna i områdena som det talas om. Höghusområ-

den sammankopplas med narkotika och utmynnar i en diskurs där det socio-ekonomiska 

blir en betydande del i självidentifikationen. Hur textproducenterna talar om handlingar 

blir relevant eftersom den syn på möjligheter för människor att göra vad de vill är be-

gränsad på grund av socio-ekonomisk bakgrund. 
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”E gisslan till skulder och knark, vindarna visslar i solnedgången. Här i sta-

den där en bror e fången. O tappar hoppet för miljonte gången.”
68  

 

Citatet ovan kommer från ”Mitt folk” och visar på en situation där narkotika blir ett 

centralt ämne. ”Skulder och knark” blir de materialistiska och symboliska kedjor som 

textproducenterna beskriver sig vara fångade av. Det verkar för att underbygga påståen-

det att den ekonomiska situationen för människorna i ”staden” inte är god och de 

tvingas söka andra alternativ för inkomst. Den socio-ekonomiska situation som fram-

ställs ges en alternativ lösning i form av kriminalitet, vilket sammankopplas genom lå-

tarna. 

 

”Droger i området, ser min broder överdosa. Ser hur de planerar, kalkylerar 

varje move, ja förvandlar oss till bovar”
69

 

 

 

I ovan citat från ”När solen går ner” påtalar textproducenten återigen att det handlar om 

att andra skapar levnadsförutsättningarna för dem ”i området” och lägger skulden för 

situationen på de som utsätts för ”kalkyler[ingarna]”. Vi kan därmed se i citatet att text-

producenterna försöker påtrycka en förståelse där de själva inte ska ses som offer för 

andras handlingar utan uppmärksammar att handlingarna sker. Då den ekonomiska situ-

ationen i ett större samhällsperspektiv så beror de ekonomiska förutsättningarna inte 

endast på textproducenterna och de som identifierar sig med utan även på andra i sam-

hället. Att människorna agerar utifrån de förutsättningar de har så blir droger en närmast 

naturlig del i den diskurs om levnadsförhållanden som presenteras. Diskursen kring 

droger, eller kriminalitet i allmänhet, verkar för att underbygga en förståelse av social 

exkludering som enligt textproducenterna är svår att bryta. Diskursen understödjer för-

ståelsen av att en socialt och ekonomiskt utsatt situation utmynnar i att kriminalitet ses 

som ett alternativ. Citatet nedan visar på denna uppfattning att det finns två alternativ 

för att klara sig i samhället där starten är detsamma.  

 

”Hörde du pluggar för att ordna ett bättre liv. Andra baxar, rånar, hustlar 

hekton och K’s. Uppväxt på makaroner och ketchup, dålig ekonomi”
70

 

 

Den ”dålig(a) ekonomi” är grunden till att människor vänder sig till kriminalitet såsom 

droghandel för att förbättra åtminstone sin ekonomiska situation. Nästkommande citat 

underbygger även detta. 
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”Se alla dom kilon som pumpas in i staden. Ungdomsgängen en procentare, 

polisen bryter lagen. Mamma, pappa, barn vill bara klara av dagen. Familj 

och höghus i väntan på barnbidragen. Som vanlig dag i staden”
71

 

 

Droger blir därmed en inordnad del i hiphopdiskursen som behandlar socio-ekonomiska 

situationer. Detta citat tyder även på en maktlöshet inför vad människorna själva kan 

göra. De framställs som ”väntan(de)” och som att de även lägger tillit till myndigheter. 

Bidragsfrågan står ut i detta fall då inkomstrelaterade ämnen främst handlar som narko-

tika och kriminalitet. Att familjer är beroende av att få bidrag blir i sig ett avbrott i den 

diskurs om socio-ekonomi som varit gängse inom många av det valda materialet. Det 

blir tal om en annan typ av marginalisering där människor blir underställda samhällets 

funktioner snarare än att vända sig till brottslighet. Det kan både ses som ett sätt att för-

söka klara av socio-ekonomin och passa in i det övriga samhället. Det finns dock en 

passivitet i form av att familjerna verkar resignerade att leva på bidrag som visar på en 

skiljelinje där brottslighet är i jämförelse aktiv.  

 

”En ensamstående mamma med två lågavlönade jobb. Hennes son blir upp-

fostrad av programmen, missförstådd. Det är mammas tårar nu som sörjer 

sonens död. Det är ett annat öde, pusha ladet.”
72

 

 

I citatet ovan från ”Underklassmusik” så finns det antydningar till att försöka bryta en 

marginalisering. Modern arbetar istället för att det talas om bidrag men samtidigt härrör 

”programmen” till området protagonisten bor i. det involverar modalt att det finns en 

tanke om att människor uppvuxna i miljonprogramsområdena ses utifrån stereotyper. 

Samtidigt återfinns återigen diskursen om droger. ”Ladet” betyder narkotika och genom 

att beskriva de två olika ödena, där modern har arbetat men sonen har dött på grund av 

den sociala omgivning han vuxit upp i, så framställs det som att människorna gör olika 

val utifrån de förutsättningar de haft. Diskursivt verkar detta för att understödja fram-

ställningen av att människor utelämnas och blir ”missförstådda” på grund av sociala 

omständigheter och förutfattade meningar.  

Textproduktionen använder diskursen om dålig ekonomi för att återspegla ett 

samhälle de säger sig inte vara kapabla att påverka. Samtidigt kan deras egna förmågor 

till inflytande ifrågasättas, då de upptar en offentlig position som i sig kanske inte helt 

kan beskrivas som ”ledarskap” men ändå innefattar en typ av makt. Att de kommenterar 

”systemet” som diskuterades tidigare utgör en sorts medvetenhet och möjligheten att 

kommentera utgör en sorts makt genom att de kan uppmärksamma de situationer de ser. 
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I nedanstående citat från ”När solen går ner” återkommer vi till att samhället är upp-

byggt på ett hierarkiskt sätt.  

 

”Vi har vissnat in i roten, svårt här ute att florera. Där de lägger upp taktiken 

hur de ska spela. Åh, vi är bara brickor i spelet, inget mera på botten av en 

pyramid där liv inte värderas.”
73

 

 

Kritiken av samhällets uppbyggnad delas av andra textproducenter även om det får 

andra uttryck. I citatet nedan från ”Motattack” som är en del av citatet vi började med så 

visas en åtskillnad mellan de i samhället som har mycket och de som får dela på resten.  

 

”Dom håller oss i utanförskap, och världens är långa kan bara tillräknas ett 

tusental och resten som är kvar, vi får kriga för smulorna”
74

 

 

I citatet från ”Motattack” framgår att ”de” har någon sorts makt att förlägga resurser av 

olika slag till sig själva samt att genom denna handling bevara en social stratifikation. 

När textproducenten påtalar ”utanförskap” så blir det intressant eftersom de samman-

länkar detta till en viss typ av boende, narkotika och en social utsatthet där de kämpar 

för det som finns kvar. Avsaknad av ”framtidstro” blir även intressant i förhållande till 

boende and arbete. Vi ser detta i citat från ”I staden” nedan.  

 

”Mycket skit och slit i staden där jag bor. Ungdomar får växa upp utan fram-

tidstro. Vad är det här egentligen för en plats att bo?”
75  

 

I ovanstående citat så framträder även en utmärkande, språklig positionering. Textpro-

ducenten placerar sig i en position som är snarare narrativ än identifierande. Det är inte 

själva textproducenten som talar om egna upplevelser utan återger vad hon ser. det hon 

påtalar är en hopplöshet inför som inte varit förekommande tidigare. Diskursen om 

krgare är vanlig och hopplösheten som framställs sätts i ett motståndsläge till denna. 

Detta är en åtskiljning från nedanstående citat från ”Swerje”. 

 
”Segregation, isolering, misär, miljonprogram, getton, men de kallar det bara 

nått annat namn, Svensson. Har bott här länge nu i vårat avlånga land. Hjälpt 

till att bygga upp skiten, vart ska jag tagga någonstans?”
76 

 

Citatet från ”Swerje” innefattar ett inkluderande element där textproducenterna själva 

diskuterar sin position i samhället och påtalar tillstånd av separation från "Svensson" i 

form av bostadsområden och förhållanden i dessa. Genom att hänvisa till att "Svensson" 
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kallar "segregation, isolering, misär, miljonprogram, getton(...)" för andra namn så åter-

speglar detta en åtskillnad mellan "dem" och "vi". En diskursiv förståelse av männi-

skorna som bor i ”miljonprogram” och ”getton” framträder och delar sig i två. Den 

första är att de som bor där är låginkomsttagare i form av bidragstagare och den andra är 

att människorna är kriminella. Det är en intertextuell förståelse av att människor i en 

socio-ekonomiskt utsatt situation antingen upptar rollen som bidragstagare eller krimi-

nell. Textproducenten till ”I staden” poängterar att ”bestraff[ningen]” sker på grund av 

”rötter” (se 5.1 Stereotyper) och hänvisar därmed att det är härkomst och sociala förhål-

landen som påverkar resten av livet ekonomiskt och socialt. Människor handlar utifrån 

sina utgångspunkter och vid en utsatt situation kan det vara socialt mycket enklare att 

fortsätta röra sig i samma mönster som tidigare. Tar vi exempelvis nedanstående citat.  

 

”Mitt folka har tajt cash, bekymren blir fler. Avslag på socialbidrag tynger 

ner, men vi ler står rakt med huvudet högt fast ryggen e vek. Lever i landet 

som har förstört sitt trygghetssystem.”
77  

 

Den materiella situation där ekonomin är dålig framställs som avgörande för andra soci-

ala aspekter samtidigt som kritik förs fram gentemot samhället i stort. Det blir en fram-

stående diskurs inom hiphopen. En hierarkisk förståelse av system och den egna identi-

tet förutsätts av att det finns en maktobalans utgör en grundsten inom de valda hiphoplå-

tarna då kritiken av den samhälleliga uppbyggnaden är central. Till detta hör att syste-

met utgörs av olika nivåer där textproducenterna själva och eventuellt de som de anser 

sig representera befinner sig på bottenskiktet. Genom att positioneras sig som en del av 

den utsatta gruppen och genom att påtala en svår ekonomisk situation så knyter textpro-

ducenterna sig an till gruppen. Detta verkar för att både utgöra en grund för textprodu-

centerna att stå på samtidigt som det blir en del inom hiphopens diskurser. Diskursen 

om det ekonomiska blir väsentlig i hiphoplåtarnas större framställning av samhället. 

Framställningar av textproducenterna själva skiftar mellan att antingen ha befunnit sig 

direkt i samma situation eller återberättar deras syn på andras upplevelser. Vad som blir 

tydligt är att det finns en gemenskap av att befinna sig på samma nivå i samhället och 

att de inte ser sig ha någon form av ledarskapsposition och de privilegier eller makt som 

tillhör denna position.  Diskursivt binder sig textproducenterna till den gruppen som är 

utsatt för myndigheter, byråkrati och av att vara marginaliserade i jämförelse med reste-

rande samhället. Marginalisering sammankopplas med ekonomi då sämre ekonomiska 
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förutsättningar resulterar i ett visst socialt läge präglat av en åtskiljning från en arbe-

tande majoritet. 

5.3 Diskussion  

Sociala ojämlikheter uttrycks i texterna genom att påtala att de ser olik behandling av 

människor i samhället samt att de påvisar att människors olika förutsättningar har på-

verkan på att de behandlas olika. Genom att använda uttryck såsom ”blatte” och ”kri-

gare” gör textproducenterna de tydligt att de vill återvinna begrepp som använts emot 

dem. ”Blatte”, som oftast använts i pejorativ mening, har textproducenterna valt att an-

vända på ett självidentifierande sätt för att påvisa att de är medvetna om sin position 

som underlägsna människor som inte kan inräknas under begreppet. Transformation av 

begreppet ”blatte” hjälper textproducenterna att underbygga sitt motstånd gentemot de 

som haft/har makt att placera dem i den sociala position de är i.  Textproducenterna ur-

vattnar begreppets pejorativa innebörd till förmån för en fördelaktigare bild som hjälper 

textproducenterna skapa relationer till lyssnaren samtidigt som det bridrar till att de 

skapar en verklighet andra i samma situation identifierar sig med. Användningen verkar 

för att visa på att de som kallas "blattar" är mer mångfacetterade än endast den före-

ställning som spridits genom stereotyper. Allmängiltighetsaspekten som en domine-

rande grupp placerar på gruppen blir därmed kritiserad eftersom textproducenterna visar 

på att "blattar" innefattar mer än en nedvärderande förståelse av etnicitet. Textproducen-

terna framställer hur de ser sig själva och de människor de identifierar sig med som 

skilda från majoriteten på olika sätt.   

Krigar-begreppet blir speciellt framstående i och med dess konsekventa använd-

ning för att framställa den position textproducentera ser sig i . Genom att använda be-

greppet i relation till exempelvis sämre ekonomi så fortsätter de synen på att de gör 

motstånd till etablerade sociala ordningar. Det blir ett begrepp som underbygger en fun-

damental orsak till hiphopens existens. Motstånd är en grundsten i hiphopens uppkomst 

och att sätta sig emot allmängiltiga stereotyper genom att hänvisa till sig själv utifrån ett 

annat perspektiv verkar diskursen som ett typ av motstånd. Diskursen om krigare inne-

fattar inte fysiskt våld utan om att inte vika sig inför möte med motstånd. Diskursen 

inbegriper motstånd mot ojämlik behandling och utmynnar i förståelsen att människorna 

som utsätts för marginalisering och allmängiltighet från majoriteten ska kämpa emot 

snarare än att ge vika. Det är en diskurs som i likhet med transformationen av "blatte" 
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påvisar att rapdiskurser tar in begrepp för att använda dem till sin fördel och förlägga 

makten över förståelserna tillbaka till sig själva. De verkar för att underbygga en förstå-

else av den egna identiteten som mer och med fler sidor än som motparten framställer 

den som.  

De begreppen som används för självidentifikation verkar för att skapa både ett 

motstånd gentemot vad de ser som rådande ordningar och som ett sätt att få människor 

som kan relatera till texterna med sig. Samtidigt är bilden av motparten splittrad. Mot-

parten upptar en position som människor med auktoritet, politisk och ekonomisk makt. 

Är det inte ”ledare” så är det ett "system" som inte ändras för att minska segregationen. 

Den motparten som är tydligt urskild är "polis" där diskursen verkar för att ge yrkesrol-

len en negativ betoning. Förståelsen av polisen är särskild från "ledare" och "system" i 

den mening att de representerar en myndighet snarare än människorna som driver den. 

Förståelsen av det egna är mer sammanhållen och specifik än den som utgör motparten. 

Textproducenternas olika utgångspunkter kan vara svaret här då flertalet olika motstån-

dare kan urskiljas beroende på problem. I den större diskursen så utgör systemet, eller, 

mer specifikt, hur samhället är uppbyggt socialt och utifrån ett ekonomiskt perspektiv, 

det huvudsakliga problemområdet. Motivet blir att motverka systemet och de som upp-

rätthåller det. Förståelsen av ”ledare” blir då en central part att kritisera då denna sam-

mankopplas med upprätthållandet av rådande ordning.  

Det blir en sorts beblandad ”vi mot dem”-förståelse då textproducenterna ofta 

själva hänvisar till sin egen bakgrund som invandrare men aldrig direkt kritiserar 

”svenskar”. Istället handlar det snarare om inkomstskillnader mellan människor där de 

med högre inkomst kan separera sig från de med lägre, vilket resulterar i att männi-

skorna med lägre inkomst hamnar i sociala situationer präglade av kriminalitet, narko-

tika och arbetslöshet. Särskiljningen mellan de som ”har” och ”inte har” kan sättas i 

relation till diskussionen som fördes i stereotyper. De som ”har” upptar positionen av att 

kunna påverka samhället och de socio-ekonomiska förutsättningarna. Diskursen gäl-

lande droger förutsätter att det finns en låginkomstaspekt och att människor är utsatta 

för dålig ekonomi. Detta spelar över i det sociala där det är lätt att få tag i droger därför 

att majoritetssamhället håller dem i den sociala sfär de alltid befunnit sig i. Diskursen 

om droger blir ett sätt för textproducenterna att föra fram förståelsen av deras och and-

ras ekonomiska situation samtidigt som de påtrycker att de inte kan göra annat i sin so-

ciala situation då de i ses som "blattar" i pejorativ mening. 
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6 Slutsatser 

I den här uppsatsen har jag undersökt hur sociala ojämlikheter uttrycks genom identite-

ter i svenska hiphoplåtar. Genom att använda mig av Iris M. Youngs teori om förtryck 

och kritisk diskursanalys så har analysen visat att två inriktningar är tydliga. Det finns 

en typ av styrande diskurs som innefattar en allmängiltighetsaspekt, och det finns dis-

kursen som påtalar att det allmängiltiga har en negativ påverkan på de som hamnar i 

marginalen. De eller det som har skapat den senare inriktningen har gjort att avbrott från 

allmängiltigheten och producerat en diskurs som innehåller ett kritiskt förhållningssätt.  

Sociala ojämlikheter uttrycks genom att textproducenterna ändrar innebörden av 

begreppet ”blatte” från att utgöra en nedvärderande benämning till en självidentifie-

rande. ”Blatte” i tur sammankopplas med rapdiskursen om ”krigare” vilket i tur hänvi-

sar till att kämpa emot ett system som gör att människor med sämre ekonomiska förut-

sättningar även hamnar i vissa sociala mönster. Dålig ekonomi länkas till dåliga sociala 

förhållanden där kriminalitet presenteras som en alternativ inkomstkälla och droger är 

en diskurs som främst delas in i två diskurser. Den första diskursen handlar om själva 

narkotikahandeln som även tillhör kriminalitetsaspekten och den andra handlar om att 

narkotikaanvändningen är vanligt förekommande och påverkar människors liv. Krigar-

diskursen som är intertextuellt vanligt förekommande mellan texterna verkar för att un-

derbygga förståelsen av motstånd gentemot ett system och människor som skapar förut-

sättningarna för att textproducenterna och de människor de identifierar sig med lever i 

socio-ekonomiskt svårare situationer jämfört med resterande samhälle. Detta är det 

främsta underliggande motivet då det sociala i sammankoppling med det ekonomiska 

utgör en avgörande del i rapdiskursen om ojämlikheter.  

Analysen visar även på en sammanhållen förståelse på det egna men en splittrad 

förståelse av motparten vilket resulterar i att det är svårt att på ett sammanhängde sätt 

kritisera denna. Ändå verkar diskurserna som textproducenterna använder för att för-

lägga mer makt hos dem själva. Det finns därmed en förståelse av samhället som byggt 

på sociala ojämlikheter där ”blattar” hamnar i en mer ojämlik situation som de får 

”kriga” för att komma ifrån.  
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